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Ç Ï۲۰۱۵فغانستاÏ ä څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد

ب Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

åړÇ په ليكونكو   Ï

فريدحميدÇ Ï íفغانستاÏ ä بشرí حقونو Ï خپلوßÇ كميسيوä مرستياæÇ á كميشنر ìÏ. نوموړì په ټولو قانوني æÇ په Çساسي قانوä پوÑې تړلو موضوعاتوكې 

 Ï حكومت Ï Çپخو íښاغلي حميد .íكو åترسر åندÏ څيرې په توګه íمركز Ï ÊÑنظا Ï ټاكنو Ï كې åÏټاكنو په مو Ï لسمشرۍæ Ï æÇ ìÏ Ñسال كا ìلسمشر لوæ Ï

لوړ پوړæ چاÇæÑكو په ګوماÑلو كې Ï جمهوÑ íÑياست Ï سالكاÇÑنو Ï ډلې Ñ Ïيېس¡ Ï ټاكنو Ï شكايتونو Ï خپلوßÇ كميسيوÏ ä كميشنر Ç Ï æÇضطرíÑÇ لويې 

 íكريمينولوژ  æÇ حقوقو په   Çجز  Ï څخه  äپوهنتو  ÏÇÒÂ له كې  كابل  په   ìنوموړ  .íÏ íكړ  åترسر توګه Ïندې  په  كميشنر   Ï äكميسيو  ßÇخپلو  Ï لوæجوړ  Ï جرګې

سياسي   æÇ حقوقو  په  څخه   äپوهنتو له  كابل   Ï  æÇ ليسانس   Ï څخه  ÇكاÏمۍ  له  پوليسو  ملي   Ï كې  علومو  جنايې   æÇ حقوقو  په   ºíماستر كې  پيژندنې)   ãجر)

.íÏ íړæÇÑ ته Óجې الÑÏ ليسانس Ï علومو كى

 æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï  åړÇ په   äقانو Çساسي   Ï  æÇ  åÏ  åمرÂ  ãÇګرæپر  Ï كولو  حكومت  ښه   Ï كې  Çæحد  په  æÒÑÇنى   æÇ څيړنى   ÑÏ  äفغانستاÇ  Ï  ìÏجياكو æÑÇني 

څخه   äپوهنتو له  كوينسلند   Ï نوموړې   .íلر  åغاړ په   åÑÇÏÇ æÇ مديريت  ãÇګرæپر  Ï څيړنو  تړلو   Ï پوÑې  حاكميت  په   áشمو په  څيړنو   Ï  (AREU) æÒÑÇنې ÑÇÏÇ Ïې 

له  فليچر   Ï  æÇ  ¡åÏ  íشو منل  ټوګه  په  æكيلي   Ï  ÇعوÏ  Ï كې  ÂسترÇليا  په  æÑÇني  Âغلي   .íÏ  íكړ ترالسه  ÑÏجې  ليسانس   Ï كې  علومو  په   áæډ  Çهمد  æÇ حقوقو  په 

 äسمو Ï äساسي قانوÇ Ï ìنوموړ ¡Çندې څخه پخوÏ كې له äفغانستاÇ په .åÏ íجه ترالسه كړÑÏ íماستر Ï يپلوماسي كېÏ æÇ æÇ نځ ۍ  څخه يې په حقوقوæښو

 ãتلسم تعديل: مفهوÇ äساسي قانوÇ Ï  ìيوځا åيسنها سرÑÏÇ äهاæÑ له Çهغې پخو .åÏ íكړ åترسر åندÏ سريالنكا په كولمبو كې Ï حقونو په ساحې كې íبشر æÇ

 .  (٢٠١١ مركز¡  بديلونو   Ï پاليسي  Ï :كولمبو) åÏ ليكلى  äجريا  æÇ

åړÇ په څېړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد   Ï äفغانستاÇ Ï

پوÑې  پاليسۍ   æÇ نكوæÏلوÑÏ لېÇڅرنګو لوړ   Ï åندÏ ېÑÇÏÇ ېÏÏ .åÏ موسسه  åڅيړنيز خپلوÇكه   åيو ميشته  كې  كابل  په  څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد   Ï äفغانستاÇ Ï

 Ï ¡موخه په  كلتوÏæ Ï Ñې   Ï كړې  åÏÒ æÇ څيړنې  Ï كې  äفغانستاÇ په   åÑÇÏÇ نوموړې  ÒÇÑ Çهمد  æÇ ¡íÏ غيزېÇ چاæÑمثبتې   æÇ پرپاليسۍ الÑې  له  څيړنو   æندæړÇ

جوړææنكو¡  پاليسي  له  موخه  په  Çخيستنې Ïترæيج  ګټې   Ï څخه  äكتابتو  æÇ څيړنو خپلو  له   åÑلپا  æسيدÑ Ï ته موخې  خپرÏ .íæې  توګه  چټكه  په  پايلې  څيړنې 

 æخبر æÇ شي شننو¡ غبرګونونو ìÇكړæ ې توګهÏ څو په åÏ كولو په موخه ښكيل íړæپيا Ï ړتياæ څيړنېزې Ï ìæÏÏ åنكو سرæكو åÏÒ æÇ نكوæمدني ټولنې¡ څيړ

.íكړ åÑÇهو åÑته ال æترÇ

مشرتابه   Ï بنسټ شو. Ïغه  جوړ  همكاÑۍ  په  ټولنې  مرستندæيې  نړيوÇلې   Ï كې  äفغانستاÇ په كې   áكا  ٢٠٠٢ په   (AREU) څېړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد   Ï äفغانستاÇ Ï

 .íلر  äæګډ پكې   íÒستاÇ ټولنو ناæÏلتي   æÇ æÑÇÏÇ æړخيزÇ ګڼ  æÑنو  æÇ ملتونو  æملګر لكه:   ¡æÑÇÏÇ يوæمرستند  Ï چې  íلر  ÏÑبو يو 

٢٠١٥ كاá كې Ï Ïغه بنسټ Ï ځانګړæ پرæژæ مالتړ æÑÇ Ïپايي كمېسيوÏ ¡(EC) ä سويډÏ ä بهرنۍ پرمختيا Ï مرستندæيه ÑÇÏÇې Ï ¡(SIDA) نړيوáÇ پرمختګ  په 

 åÑلپا  äفغانستاÇ Ï ¡Gmbh(GIZ-GOPA) ټولنې  Âلماني   åÑلپا همكاÑۍ  نړيوÇلې   Ï ¡(USIP) سولې Çنسټيټيوټ   Ï مريكاÇ Ï ¡بانك  áÇنړيو  ¡(ODI) Çنسټيټيوټ  

 æÇ(USAID)   äماÒپرمختيا سا áÇنړيو Ï ياالتونوÇ åمتحد Ï مريكىÇ Ï ¡(SOAS)  äپوهنتو äلند Ï åÑفريقايى مطالعاتو لپاÇ æÇ ختيځ Ï ¡(SCA) Ï سويدä كميته 

.íكېږ  åسر تر   Çلخو  ÊÑسفا  Ï فيلينډ  Ï
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AREU ج

مننه 

 áحا عين  په  ليكونكي   .íكو مننه   ¡Ïكېښو كې   ßÇæ په  Òمونږ   åسر  Êæسخا په  æخت  خپل  يې   åÑلپا مركو   Ï څيړنې   Ï چې  څخه  كسانو  هغو  ټولو  له  ليكونكي 

 íكړ مرسته  كې  ژباړې   æÇ ټولولوÇÑ په  æÏÇمو يې Ç Ïړæند  كې  مختلفو æختونو  په  چې  ته   åÏÇÒ حسن  åعليشا  æÇ صديقى قمرÇلدين  كوæنكو  مرسته  څيړنې   Ï كې

¡ كوÇÏæ Ñنۍ Çæيي.

.íكړæ مننه  ¡íÏ íكړ نظريې æړÇندې  خپلې  يې   åړÇ په متنونو  پخوÇنيو   Ï ليكنې چې Ï Ïې  څخه   ÓÑحا  áÇغز ناÂ æÇ íÑÏغلې   ÑÏنا ښاغلي  له   íړÇغو ليكونكي 

ìÏجياكو حميدæÑÇ æÇ ìني  فريد 

٢٠١٥ ìÑæ
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لنډ نومونه

äكميسيو ßÇحقونو خپلو íبشر Ï äفغانستاÇ Ï   AIHRC

äكميسيو ßÇنې خپلوÑڅا Ï پرتطبيق äساسي قانوÇ Ï   ICOIC

äكميسيو ßÇټاكنو خپلو Ï   IEC

لويه جرګه   L J
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Ï ملي يوÇæلي حكومت   NUG

æلسي جرګه   WJ

Çæحدå نه ليږÏيدæنكې ÇÑيه   SNTV
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AREU ه

Ï مطلب لنډيز

مقننه   æÇ قضاييه  Ï توګه ټينګه  په   ÊÑقد  .íلر نيمګړتياæې  كې  عمل   æÇ تطبيق په  هم   æÇ پرمخ كاغذ   Ï هم جالÇæلى   ææÇقو  Ï كې  äقانو په Çساسي   äفغانستاÇ Ï

 æÇ ãبهاÇ äساسي قانوÇ Ï يهÇÑ Ñæنه با Ï ندېÇړæ نګين سپنتا¡ پهÑ كترÇير¡ ډÒæ æÑبهرنيو چا Ï ختæ Ï .åÏ ìييه قوې په ګټه تعريف شوÇجرÇ Ï æÇ Ñپه ضر ææÇقو

بربنډ  جوړښت    äقانو څوڅو ÑÇæې æÇ Ïسني  بحرÇنونو  سياسي  يې æښوÏله . ÇÑتلونكو  كمزÑæتيا  كړنو   Ï څانګې هرې   Ï لتæÏ Ï áæډ  Çهمد  æÇ åÑښكا  Èپيچلتو

صالحيتونه   æÇ Ïندې  څانګو   æÑنو  Ï  ÓساÇپر  äقانو Çساسې   Ï چې   íړÇغو نه  څانګه  هيڅ  æÏلت   Ï حاالتوكې  سختو   æډير په  چې   åكړ جوته  يې   åخبر  ÇÏ  æÇ كړ¡ 

باÇÑ Ñæيې  نه   Ï åړÇ په  سپنتا  ډÇكتر   Ï æÇ ¡íÏ íشو جال   åسر څنګه  قوæÇې  كې   äقانو Çساسي  په   äفغانستاÇ  Ï چې  íمعلومو مطالعه   موضوعي  æمني. æÇسنۍ 

. åÏ íشو عملي  څرنګه  كې  عمل  په  جالÇæلى   ææÇقو  Ï چې  íكو سرæÒÑÇ ¡åنه  پاملرنې  په  ته 

 Ï جالÇæلى   Ï  ææÇقو  Ï پرمخ  كاغذ   Ï  æÇ  ¡íشو  áڅيړ Ï æÇندæ æيش  ته Çæ Ïكونو  څانګو  پربنسټ æÏ Ïلت ÑÏې   äقانو Çساسي   Ï  áكا  ٢٠٠٤  Ï كې  برخه  لومړۍ  په 

 æÇ پيښو پايلې Ï چې íمل سپړÇهغه سياسي عو æÇ íچوÇ ڼاÑ يېÇÑ په Ñæنه با Ï ندېÇړæ كتر سپنتا پهÇډ Ï يمه برخهæÏ .íÏ íتيا ټكي څرګند شوÑæكمز æÇ Êقو

 æÇ سرچينو علمي   æندæړÇ Ï څيړنه  åÑلپا ليكنې  كړÏ Ï .áې  ته  يې ÇÑمينځ  تعبيرæنه   æÇ مفاهيم  ÓساÇپر  äقانو حقوقي Ç Ï æÇساسي  پيښو   Ï áæډ  Çهمد  æÇ تسلسل

 Ï Ñæبا نه   Ï يې څخه  نږÏې  له  چې   åسر شخصيتونو   æځانګړ  æندæړÇ له  áæډ  Çهمد  .åÏ شوې  åترسر بڼه  په  كتنې  ته Ïبيا  سندæنو  حقوقي    æÇ مقالو ليكنو¡ Ñ Ïسنيو 

.áشو áæÑكاæ مالوماتو په توګه æبنسټيز Ï åÑموضوعي مطالعي لپا Ï Êمالوما íشو áټوÇÑ غو مركو څخهÏ له æÇ ¡íشوæ نه كوله ډيرې مركېÑپيښو څا Ï يېÇÑ

 áæكنتر  æÇ څاÑنې   Ï ګوماÑنو   Ï كې  كچو  ټولو  په  قوې  قضاييه   Ï  æÇ  ¡ßÇæ æړ   ãپا  Ï كې  كولو  عملي  په  قوÇنينو   Ï æلسمشر   ÓساÇپر  äقانو Çساسي  æÇسني   Ï

صالحيت په الÓ كې لرÏ .íې موضوÇ Ï Úساسي قانوä پربنسټ Ï قدÊÑ جالÇæلى Ç æÇنډáæ ته ÒياÑ äسولي ÏÏ .åÏې ترڅنګ Ï ټاكنو Çæ  Ïحد نه ليږÏيدæنكې 

 Èحسا åييه قوÇجرÇ غږ åچې په يو íنه جوړ كړæÏتحاÇ سې سياسيÇÏ ړæ Ñكا Ï ترڅو íنه لر Óæ ېÏÏ چې ¡íمينځ ته كړ ÇÑ äلماÑيې سيستم يو ټوټې ټوټې پاÇÑ

Ñæكولو ته Çړå كړí. په همدې توګه قضاييه قوې هڅه نه åÏ كړí چې Ï يوې خپلوÇكې څانګې په توګه Ç Ïساسي قانوÏ ä يوå كمزíÑæ جوړښت æÇ همدÇ ډáæ په 

.íكړ تثبيت   äځا خپل  كې¡  شرÇيطو  په   äشتو نه   Ï ظرفيت جوړښتيز  تاÑيخي   Ï كې قوې  قضاييه 

 åخبر  ÇÏ چې شوې  سبب   äÇبحر  äقانو سياسي Ç æÇساسي   ÏږæÇ åيو  Ï ¡شوې ته  مينځ   ÇÑ ستهæÑæ څخه باÇÑ Ñæيې  نه   Ï ندېÇړæ په سپنتا  ډÇكتر   Ï چې پيښې  هغه 

 æÇ بهاماتوÇ له  äقانو قوې Ç Ïساسي  كې ÇجرÇييه   äجريا په   äÇبحر  Ï .íÏ íشو جال   åسر څنګه  قوæÇې  كې   äقانو په Çساسي  چې  الندې æÇÑسته  تر ÒÂمايښت  يې 

 æځانګړ  Ï څخه  له æلسمشر   åكړæ هڅه  ¡ææ ìشو چې æيشل   äلماÑپا  .íكړæ عمل هر  څخه   äقانو Çساسي  له  چې   åكړæ يې هڅه   æÇ ګټه Çæخيسته   åبد څخه  تشو 

ÒæيرÇنو Ï هدÝ ګرځولو له لياíÑ غچ Çæخلي.قضاييه قوې¡ چې Ç ÏجرÇييه قوې تر Çحساä الندې åæ¡خپلو هڅو ته Ñæ ãÇæÏكړ تر ځو ÇÏسې پريكړې æكړí چې 

.íړæÇÑ ته  Óال قوې Ñضايت  Ç ÏجرÇييه 

ÇجرÇييه   Ï چې  íلر  äشتو Çنګيرنه   ÇÏ áæډ  Çهمد  .íÏ "نوæÏÑÏ نكيæكو نوې ÏموكرÇسۍ "Ïæې  يوې   Ï ماÒې  جګړې   ÇÏ äقانو Çساسي   Ï چې  íكيږ  ÇÏسې æيل 

په Çæقعي   áæكنتر  æÇ  Ñڅا ترمينځ   څانګو   Ï چى   åÏ Êثبو كې ÏÏې  حقيقت  په   ¡áكيد عملي   ÑÇæ ÑÇæ په باÇÑ Ñæيې  نه   Ï  æÇ  ¡ÝختالÇ ترمينځ  قوې  مقننه   æÇ قوې 

 ÇÑخو په  چه   íڅرګنديږ ÇÏسې  شي¡  æګڼل  نښې  ÏموكرÇسۍ¡  خوعملي  Òيږيدæنكې¡   íنو  Ï ماÒې  Çختالفونه  Ïغه   äقانو Çساسي   Ï چيرې  كه   .íكو  Ñكا توګه 

له   Ñæبا خلكو   Ï باندې  جوړښتونو  æÏلتي  پر  چې   áشو المل  Ïې   Ï مخالفتونه   æÇ جګړې   ÇÏ  äقانو Çساسي   Ï كې   æÏÑÇمو  æډير په   .íÏ  íشو تمامې  بيې  لوړې 

شي. مينځه æالړ 

æلسمشر   æÇ  CEO Ñييس  ÇجرÇييه   Ï  áمها  ÓæÇ  .íكو  Çپيد Çهميت   íځانګړ پوښتنې  جالÇæلي   Ï  ææÇقو  Ï كې¡   íمحتو په   (NUG) حكومت   Ï يوÇæلي  ملي   Ï

پوÑې  جوړښت   ãكو په  صالحيت  تفسير   æÇ تعبير  Ï äقانو چى Ç Ïساسي  نشته  توÇفق   ãعا قانوني  يا  سياسي   ãكو كې¡   ÊÑصو په  مناقشې   æÇ ÝختالÇ Ï ترمينځ

سياسي  مهمې  شي   ìكوال  ¡íæ ندæخا  ÑعتباÇ Ï æÇ íلرæ ßÇæ تفسير  Ï چې نشتوÇلى  جوړښت  هغه   Ï áæډ  Çهمد  æÇ يهÇÑ Ñæبا نه   Ï لكه ستونزې   لرÇÏ .íسې   åړÇ

.íكړ  ìÑæكمز هغه   æÇ íسوÑæ äياÒ ته توÇفق  ترمينځ  حكومت   Ï ليÇæيو ملي   Ï كې  íپا په   æÇ ¡íكړ ته  پايلې ÇÑمينځ 

خپل  ترڅو  شي   åترسر هڅې  ډيرې   æمرæهر بايد   Çخو له  څانګې  هرې   Ï لتæÏ Ï ¡شي  íقو  æÇ غښتلي  ÓساÇپر  äقانو جالÇæلى Ç Ïساسي   ææÇقو  Ï چه  åÑلپا ÏÏې 

:íكړ  åترسر توګه  قانوني  په  پربنسټ    äقانو Çæكونه Ï æÇندې Ç Ïساسي 

توګه¡  • په  Ïبيلګې   .íكړ  åترسر Çæكونه  خپل   ÓساÇپر  äقانو Çساسي   Ï  åسر ټينګه  په  بايد   åقو ÇجرÇييه   :áæÏæمحد  ßÇæ  ÎÇپر  Ï قوې  ÇجرÇييه   Ï

له   äقانو Çساسي   Ï بايد  فرمانونه  ÇÏسې   áټو  æÇ.شي Çæخيستل  ګټه  كې   æÏÑÇمو Çæقعي  Çړتياææ»په  بيړنيو   »  Ï يوÒÇې  څخه  فرمانونو  تقنيني  له 

برÇبرې  Âسانتياæې   åÑلپا خپلوÇكۍ   Ï كې قوې  قضاييه  په  توګه  فعاله  په  بايد   åقو شي. ÇجرÇييه  ته æړÇندې   äلماÑپا پخپل æخت  سم   åسر Çحكامو 

.íكړ  Ñæ ßÇæ كې ګوماÑلو  په  قاضيانو   Ï ته محكمې  سترې   æÇ ¡íكړ



Ï  ۲۰۱۵ مطلب لنډيز

ز Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

Ï قضاييه قوì غښتلي كوÇ :áجرÇييه قوå بايد په سترې محكمې كې خالي كرسيو ته Ï قاضيانو په ګوماÑلو كې بيړني ÇقدÇماæ ÊكړæÇ í نوÑې  •

 äقانو شرÇيط Ç Ïساسي  ټكني  لكه  ستونزې  نوÑې   æÇ يوسي مينځه  له  شرÇيط  كيدلو   åړÒ åæÏ Ï ¡سم  åسر له Çصولو   äقانو لكه Ç Ïساسي  ستونزې  

 Çهمد .íړكړæ كىÇخپلو åلو كې ډيرæجې په جوړÏخپلې بو Ï محكموته æÇ íسمه كړ Úمعاشونو موضو Ï قاضيانو Ï ¡íسم حل كړ åصولو سرÇ له

ډáæ قضاييه قوå بايد په ټولو كچو كې Ï قاضيانو æ Ïړتيا æÇ ظرفيتونو په لوړæلو كې چټك ګامونه پوÑته كړÏ æÇ ¡í قضا Ï خپلوÇكۍ فرهنګ 

.íكړÑæ åÏæ ته

په  • كړنو   Ï حكومت  Ï پربنسټ ماÏې   ٨٩  Ï äقانو توګه¡ Ç Ïساسي  په  بيلګې   Ï ¡ßÇæ ÊÑنظا خپل   Ï بايد  äلماÑپا  :áكو  ÍصالÇ كړنو  Ï äلماÑپا  Ï

 ÍصالÇ خپله æړتيا   åړÇ په  كتنې  بيا    æÇ تسويد  Ï قوÇنينو   Ï بيا   åتير په  كاæÑنه¡  تقنيني  خپل  چې   ìÏ ړÇ  äلماÑپا  ¡  áæډ  Çهمد  .íكړ غښتلى  هكله 

 .íكړ سمه   æÇ



Ç ÏفغانستاÏ ä څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد۲۰۱۵

AREU 1

١ .åسريز

Ç Ïفغانستاä له Çساسي قانوä سرå سم قدÇ Ï ÊÑجرÇييه¡ ملي شوæÇ ÇÑ قضاييه قوææÇ ترمينځ æيشل شوìÏ ì. خو Ï كاغذ پرمخ æÇ همدÇ ډáæ په عملي تطبيق 

په   ßÇځو ګټه Ï Ïې  په  قوې  ضرÇ Ï ¡ÑجرÇييه  په   äلماÑپا  æÇ قوې قضاييه   Ï ßÇæ كې  æÏÑÇمو  æډير په   .åÏ مخامخ  åسر  æستونز شمير  يو  له  تفكيك   ææÇقو  Ï كې

الÓ كې تمركز لرæ .íلسمشر Ï قوÇنينو Ï تطبيق ¡ æÇ همدÇ ډÏ áæ قضاÁ په ټولو كچو كې Ï ګوماÑلو په Çړå مهم كنترáæ  په الÓ كې لرÏ .íغه موضوعي مطالعه 

نيسي. الندې  ترڅيړنې   ¡íكيږ  åترسر څنګه   áæنډÇ æÇ áæكنتر كې  عمل  په  چې   ÇÏ æÇ ¡ندېÏ æÇ كونهÇæ څانګې هرې   Ï لتæÏ Ï

هغو   æÇ نيسي  الندې  كتنې  تربيا  فرمانونه  تقنيني  الÑې  له  Çæكونو  خپلو   Ï  äلماÑپا توګه  په  بيلګې   Ï  ¡íلر  ßÇæ مهم   Ñڅا  Ï كړنو   Ï قوې  ÇجرÇييه   Ï  äلماÑپا

Ïغه  ځينې   .íكو پوښتنې  څخه   íهغو له   æÇ  íړÇغوÇÑ  äÇيرÒæ حكومت   Ï ته   äلماÑپا  æÇ  ºíكو تفتيش  لګښتونو  مالي   Ï  Çخو له  حكومت   Ï  ºíكوÑæ ÇÑيه  ته 

حكومت   Ï لكه  Çæكونه   Ñنو ځيني  چې  كې   áحا ÇÏسې  په   .íÏ هم   íشو عملي  توګه¡  نظمه  بې  په  هم  څه  كه   º  ÑڅاæÇ  Ñغو  åÑپو باندې  بوÏجې  په  لكه  Çæكونه 

 Ï  äقانو Çساسي   Ï بايد  چې  æې   ناæړتيا  ډيرې  قوې  تقنيني   Ï  
١
íÏ نه   íشو عملي  æÇسه  تر   áæجوړ كميسيونونو   æځانګړ  Ï  åÑلپا æÒÑÇنې   æÇ څيړلو   Ï كړنو   Ï

 íكړ ته  پاÑلمانونه ÇÑمينځ    íشو ټوټې  ټوټې  يې   åÑÇæ څوڅو چې   ¡åÏ åيږندÒ سيستم  Ï ليږÏيدæنكې ÇÑيې  نه  كړÇæ Ï íحد   åترسر   åنډæ خپله  ÓساÇپر Çصولو 

كړنو   Ï حكومت   Ï چې   íكړ  íجوړ ÇتحاÏيې  سياسي  كاÑæÑكوæنكي  ÇÏسې  چې   íكړ هڅه  قوې  مقننه   äفغانستاÇ  Ï كې¡   äشتو نه  په  ګوندæنو  سياسي   Ï  .íÏ

.íكړæ عمل غږ   åيو په  په æړÇندې 

مخامخ   åسر  æستونز له  كې  كړنو  پخپلو  توګه  په  څانګې  خپلوÇكې  يوې   Ï لتæÏ Ï توګه  åبنسټيز په  له Çمله  نيمګړتياÇ æÇ ææبهامونو   æجوړښتيز  Ï åقو قضاييه 

قضاييه   Ï كې  ÁÇجرÇ په بياكتنې  قضايي   Ï هم  äقانو لرÇ .íساسي   áæكنتر  åÑپو باندې  ګوماÑلو  په  كچو  ټولو   Ï Áقضا  Ï لسمشرæ ¡شو پوÑته ææيل  چې  لكه   .åÏ

په   .íكو مخامخ   åسر  æستونز له  هغې æړتيا   Ï كې  Ñال په  كولو  عملي   Ï áæكنتر يا   áæنډÇ Ï ندېÇړæ په څانګو   æÑنو  Ï  توګه  íجد په  چې   ¡íæÏæمحد  ßÇæ قوې

په Ïې   .íكړæ  غوښتنه كتنې  بيا  قضايي   Ï  څخه محكمې  سترې  له  شي   ìكوال محكمې  يا  حكومت  چې   íلر صرÇحت  يوÒÇې ÇÏسې   äقانو چې Çساسي  بيا   åتير

 (íنو غړæيا سياسي ګوند äيسيوÒپوÇ Ï ¡íغړ ÇÑملي شو Ï بېلګې په توګه Ï) íلرæ سياسي مخالفت åلسمشر سرæ هيڅ چاته چې له äساسي قانوÇ سنۍæÇ ¡توګه

.íكړæ غوښتنهÑغو æÇ قضايي بياكتنې Ï له سترې محكمې څخه íكوÑæ نه åÒجاÇ

ÇÑيې   Ñæبا نه   Ï æړÇندې  په  سپنتا¡  ډÇكتر  Òæير¡  پخوÇني   Ï  æÑچا بهرنيو   Ï  Èپيچلتو  æÇ كمزÑæتيا  Ïغه  ÇÐتي  æيش   Ï  ÊÑقد  Ï ترمينځ  څانګو  ÑÏې   Ï æÏلت   Ï

٢٠٠٧ كاÏ á مې په مياشت كې Ï كډÇæلو ÇÑ æÇستيندæنكو چاÒæ æÑير Çكبر Çكبر Ï æÇ بهرنيو چاÒæ æÑير ÇÏكتر سپنتا پاÑلماä ته   Ï .áڅرګند شوÇÑ ستهæÑæ څخه

شوæ .åلسمشر   áكړÑæ يهÇÑ Ñæبا نه   Ï ته  æړÇæÏ .شوېæ پوښتنې هكله Ñæڅخه  په    ÌÇخرÇ ييز ډله   Ï نوÇګرÑكا  æÇ لوÇæكډ  äفغاÇ Ï څخه  äÇيرÇ له  æÇ áشو æغوښتل 

طرÇ Òلعمل  هغه   Çخو له   äلماÑپا  Ï æÇ ¡ستولهÇæ ته محكمې  سترې  يې   åپريكړ  æÇ يهÇÑ ندېÇړæ په سپنتا   Ï خو پريكړæ åمنله¡   åړÇ په كې Ç Ïكبر Çكبر   äغبرګو په 

څانګو  ټولو ÑÏې  په  پيښو æÏ Ïلت  كاÇ ÑچوÇÑ .íتلونكو  په   åÑلپا موقوفولو   Ï يرÒæ åيو  Ï ېÑال له  باÇÑ Ï Ñæيې  نه   Ï يې  äلماÑپا چې  الندې æنيو  ترپوښتنې  يې 

كړ.  ته  بحرÇÑ äÇمينځ  سياسي   äقانو يو æÇږÇ Ï Ïساسي  كې 

هڅه  څانګې  هرې  پرځاæÏ Ï ¡ìلت   ÝختالÇ Ï هكله په   ÎړÇ قانوني  æÇ سياسي  Ï Úموضو  Ï چې  åæ كې په Ïې  ځانګړتيا  ليد æړ   Ï ختالفونوÇ æÇ نونوÇبحر Ï Ïغو 

ډÇكتر   Ï چې  Ñæكړ  نظر  محكمې  سترې   ¡åكيد Çټكل   æÇ تمه  چې  لكه  æÇÑلي.  الندې  پوښتنې  تر  Ïندې   æÇ Çæكونه  څانګو   æÑنو  Ï پربنسټ   äقانو Çساسي   Ï كوله 

سپنتا Ï ګوښه كولو په ÇړÇÑ åيه Ç Ïساسي قانوä له حكمونو سرå تناقص لرæ .íلسي جرګې æ Ï (W J)لسمشر له خوÇ سترې محكمې ته Ï موضوÚ په ليږلو باندې 

 äكميسيو  ßÇخپلو  ÏÑڅا  Ï باندې  پرتطبيق   äقانو Çساسي   Ï صالحيت تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï Çخو له  محكمې  سترې   Ï چې   åكړæ يې هڅه   æÇ Çعترæ ÖÇكړ¡ 

 Çخو له   äلماÑپا  Ï سركې  íلومړ په  الندې æÇÑلي. æلسمشر  پوښتنې  تر   ¡íلر كې   Óال په  موÇæ íÒÇكونه  تفسير   Ï äقانو چى Ç Ïساسي  الÑې  له  تصويب   Ï äقانو

æړÇندېز شوí قانوÏÑ ä كړ¡خو پاÑلماä په غبرګوä كې Ç Ïساسي قانوä په تطبيق باندې Ï څاÏ Ñ خپلوßÇ كميسيوä قانوä په ÑÏ åæÏېيمې Çكثريت سرå تصويب 

له  شو.  æګڼل  كې  تناقص  په   åسر  äقانو Çساسي  له   Çخو له  محكمې  سترې   Ï چې   åæستاÇæ ته  محكمى  سترې  يې   äقانو  íنوموړ  æÇ  Ïښوæ  äغبرګو æلسمشر  كړ. 

 Ï  äقانو Çساسي   Ï äفغانستاÇ  áمها  ÓæÇ æÇ ¡åÏ íشو جوړ  څخه  موÏې  همغې  له   äكميسيو  ßÇخپلو  Ñڅا  Ï پرتطبيق   äقانو Çساسي   Ï ¡åسر  åسر پريكړې  Ïغې 

.íلر لرæنكې ÑÇÏÇې  صالحيت   åæÏ åÑلپا تفسير 

 ìلو Ï .ìÏ ìشو ìيو ځا åسر Ï سپنتا له ګوښه كولو æÑæÇÑسته¡  برخې برخې شوí پاÑلماÏ ä حكومت ÒæيرÇنو ته Ï نه باÇÑ Ñæيې Ñæكولو په هكله  څوڅوځلي 

 Ñكا له   ÓساÇپر لړ Ïليلونو  يو   Ï æÇ ÑحضاÇ ته  äلماÑپا چاÇæÑكي¡  پوړې  لوړ  حكومت   Ï æÇ äÇيرÒæ شمير ګڼ   áشمو په  قاضيانو   Ï محكمې سترې   Ï æÇ áÇنوÑڅا

ظاهر  په  æلسمشر  æختونه   Ñنو چې  كې   áحا ÇÏسې  په   ¡íشو منل  ÇÑيې   Ñæبا نه   Ï æختونه  ځينې   .ææ  áæډ  áæډ غبرګونونه  قوې  ÇجرÇييه   Ï  .íÏ  íشو ګوښه  څخه 

كې پريكړې منلي خو ÒæيرäÇ يې Ï "سرپرست ÒæيرÇنو" په توګه ساتلي íÏ. ځيني æختونه يې Ï يوÒæ åير په æړÇندې Ï نه باÇÑ Ñæيه منلي åÏ¡ خو له لنډې موÏې 

.åÏ لىÑګوما توګه  په  كې Òæ Ïير   ãمقا ډير Ñæته  بل  يو  په  هماغه Òæير  يې  æÑæسته 

١    Ï ٢٠١١ كاÂÏ áګست په مياشت كې پاÑلماä يو ځانګړì كميسيوÏ ä ځمكو Ï غصب Ï تحقيق لپاåÑ جوړ كړ. خو په هر صوÏ Ï ¡ÊÑغه كميسيوÑÏ äيځ ÇÏ æÇ چې Âيا نوموړì كميسيوÏ ä ٨٩ مې 

ماÏې پرÇساÓ جوړ شوææ ì¡ مالوã نشو. Ï ښځو Ï سولې Ç æÇمنيت ÇنستيتوÊ ليكنه¡ æ Ïلسي جرګې Ï ÏندæÑ æÇ æڼوÇلي Ç Ï æÇفغانستاä له قوÇنينو سرÏ å هغې Ï تطابق په Çړå تحليلى Ñيپوټ¡ 

٢٠١٠  - ٢٠١٣¡ ”٢٠١٤ ”¡ ١٥  http://www.riwps-afghanistan.org/site_files/13783111101.pdf (السرسى ٢٠١٥ كاÏ á جنوíÑ مياشت).
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٢ .íلوژæÏميتو

غير   æغونډ  Ï  æÇ منابع  Âنالين  مقالې¡  مجلو   Ï Ñيپوټونه¡  كتابونه¡  كې  څيړنه  ترشا  ميز   Ï  .åÏ  íشو  åترسر ترشا  ميز   Ï بڼه   åعمد څيړنې   Ï  åÑلپا ليكنې  Ïې   Ï

.íÏ íشو ليكل  هكله  په  تطبيق   Ï هغهÏ æÇ ¡äقانو چې Ç Ïساسي  شاملې æې  مقالې  ياÏښتونه Ñæ Ï æÇځپاڼو  Ñسمي 

له   äفغانستاÇ  Ï  æÇ پوښتنې   æÇ مفاهيم  تيوÑيك  تړلي  پوÑې  جالÇæلي  په   ÊÑقد  Ï كې  هغو  په  چې   íÏ  íشو مركې   åسر كاÑپوهانو  شمير  لږ  له  پرÏې¡   åبرسير  

په  معلوماتو  Çساسي   Ï  åÑلپا بشپړæلو   Ï ليكنې  ÏÏې   Êمعلوما  íشو  áټوÇÑ څخه  مركو  له   .íÏ  íشو  áنيو الندې  تربحث  پوښتنې  Çړæند   åسر شرÇيطو  æÇسنيو 

 Ï  æÇ سياسى  يې  منځ  تر  قوې  ÇجرÇييه   æÇ  äلماÑپا  Ï  æÇ  äجريا ÇÑيى   Ï  Ñæبا نه   Ï چې  شوې   åسر تر   åسر كاÑپوهانو  هغو  له  مركې   ìÑنو  .åÏ  íشو  åÏستفاÇ توګه 

.ææ لىÑڅا څخه  نږÏې  له   äÇبحر  äقانو Çساسي 
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Ï   قوææÇ جالÇæلى. ٣

 ¡ÊÑهرصو په   .ìÏ  ìشو  áستعماÇ كې   äقانو Çساسي  په   áكا  ١٩٣١  Ï ځل   ìلومړ  ãمفهو جالÇæلي   Ï  ææÇقو  Ï كې¡  تاÑيخ  په  قوÇنينو  Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï

 åÏ  ÇÏ   íڅرګنديږ كې  تفكيك  په   ææÇقو  Ï چې  Çصل  بنسټيز  هغه   
٢
كړ.  Çپيد  ìځا كې   äقانو Çساسي  په   áكا   ١٩٦٤  Ï يوÒÇې  توګه  Çæقعي  په  جالÇæلى   ææÇقو  Ï

 Ýفيلسو  íنسوÇفر شي.  æالړ  خوÇته   ÏÇستبدÇ  Ï پخپله  شي   ìÇكيد  ¡íلر  åغاړ په  مسئوليت  كولو  عملي   æÇ  ÁÇجرÇ تطبيق¡   Ï قوÇنينو   Ï چى  جوړښت  هغه  چې 

كې ÇÏسې Çæيي: ليكنه  پخپله  هكله  په   ãمفهو  íنوموړ  Ï مونتسكيو¡ 

ÇÏسې  شي   ìÇكيد چې  ځكه   ºíلر نه   äشتو  íÏÇÒÂ هلته  نو   ¡íæ كې   Óال په  ÑÇÏÇې  عين  يا  شخص¡  عين   Ï  åقو ÇجرÇييه   æÇ مقننه  چې  "كله 

٣
".íكړ  ÁÇجرÇ بڼه  ìÏÇستبدÇ په قوÇنين¡   íÏÇستبدÇ  ښايي سنا  يا  پاچا  عين  چې  ته ÇÑشي  ÇنځوÑمينځ 

 Ï  åقو قضاييه   æÇ  ¡íلر  åغاړ په  مسئوليت  كولو  عملي   Ï قوÇنينو   Ï  åقو ÇجرÇييه   ¡íæجوړ  äقانو  åقو مقننه  چې   åÏ معنا  Ïې  په   ãمفهو  íنوموړ توګه   عملي  په 

 ææÇقو  Ï  ¡ìلومړ  .íلر ښيګڼې  شمير  ګڼ  جالÇæلى   æÇ قوæ ææÇيش   Ï ته  څانګو  مختلفو   ÓساÇپر  íÑتيو  Ï  .íلر  åغاړ په  مسئوليت  تفسير   æÇ  ÞنطباÇ  Ï قوÇنينو 

 ÇÏ يمæÏ æÇ ¡(íكيږ څاÑنه  يې   Çخو له  څانګو   æÑنو  Ï چې ځكه   )  íكړæ ìمخنيو كړنو   Ï حكومت  Ï ¡ګټه په  يا Ç Ïكثريت   ګټه  پخپله  يوÒÇې  شي   ìكوال تفكيك 

 áæكنتر كړنو   Ï څانګې بلې   Ï شي  íكوال څانګې  ډيرې  يا   åيو چې  ځكه   ¡"íæ ړÇ ته حساÑæ Èكولو  توګه  متقابله  ته "په  بل  يو  به  څانګې   æÇ ېÑÇÏÇ لتæÏ Ï چې

 
٤

.íكړæ ìنډې¡ څخه تيرæ له خپلې ټاكل ښوې  ÓساÇ صولو پرÇ Ï äساسي قانوÇ Ï íړÇغو كړí چې   åسر Ç æÇنډáæ تر 

په Çساسي قوÇنينو كې كومه معياæÇ íÑ يوÒÇنى صحيح الÏ åÑ قوÏ ææÇ جالÇæلي لپاåÑ شتوä نه لرí. كيدìÇ شي قدÊÑ په Çفقي توګه ( Ï چاÇæÑكو ترمينځ په ملي كچه) 

يا عموíÏ توګه ( په ملي æ æÇاليتي كچه Ï چاÇæÑكو ترمينځ) جال ææ æÇيشل شي. ÇÏ ليكنه په Çفغانستاä كې Ï قوææÇ عموíÏ جالÇæلى تر څيړنې الندې نيسي. 

سيستمونو  پاÑلماني   Ï كې سيستمونو  په Ñياستي  توګه¡  عمومي  جالÇæلى æجوæ Ïلرí.په   íÏعا يا  ټينګ  ډير   ææÇقو  Ï شي  ìÇكيد كې  شرÇيطو    áæډ  áæډ په 

صدÇÑعظم   æÇ  åÏ برخه   åيو قوې  مقننه   Ï كابينه   æÇ Òæير)   ìلومړ) صدÇÑعظم  كې  سيستمونو  پاÑلماني  په  چې  ځكه   ¡åÏ ټينګ  ډير  جالÇæلى   ææÇقو  Ï پرتله  په 

بڼه æيشل  ټينګه  لږ  په   ÊÑقد كې¡   äفغانستاÇ په  .íلر  åړÇ ېÑپو قوې  په ÇجرÇييه  توګه   åيزÏæÏ په چې   íلر ډير Çæكونه  څير¡  په  مشر   Ï حكومت  Ï (يرÒæ ìلومړ)

شوåÏ ì¡ ځكه چې Ï هيوÇ ÏÇساسي قانوä يوå قوæÇ í پياæړې ÇجرÇييه قوå منلي åÏ چې Ï قدÇÏ ÊÑسې پرÇخه Çæګې يې په الÓ كې íÏ چې Çكثرå په هغو ساحو 

.íلر  åړÇ ېÑپو  íقو قضاييه   æÇ مقننه په  توګه   åيزÏæÏ په چې   íلر  ìځا كې 

جالÇæلى ٣ .١  ææÇقو  Ï كې  äقانو په Çساسي   äفغانستاÇÏ 

جالÇæلى  قوÇ ææÇغيزمن   Ï .åÏ íشو ترمينځ æيشل   ææÇقو قضاييه   æÇ äلماÑپا قدÇ Ï ÊÑجرÇييه¡  څانګو  پرÇساæÏ Ï Óلت ÑÏ Ïې   äقانو Ç ÏفغانستاÇ Ï äساسي 

په  شوæÑæ æÇ ¡íسته  څانګې Çæكونه Ï æÇندې æÑښانه  هرې   Ï ìلومړ كې  برخه  الندې  په   .íæ څرګند هم  كې  عمل  په  بلكې  پرمخ  كاغذ   Ï ېÒÇيو نه   æمرæهر بايد 

Ïې موضوÚ بحث شوí چې Çæكونه Ï æÇندې په عمل كې څرنګه پلي كيږÇ Ï .íفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï كاغذ پرمخ Ï قوæ Ï ææÇيش په هكله يو شمير 

بيلګې   Ï .åÏ íكړ  Çپيد تمركز   ¡Ñضر په  قوې  مقننه   æÇ قضاييه  Ï åكثرÇ ¡كې  Óال په  ګټه Ç ÏجرÇييه  په  حكومت   Ï ÊÑقد توګه¡   íځانګړ په   .íلر  Ïجوæ ستونزې

الندې æنيسي¡  غوæÒÑÇ æÇ Ñنې  ترقضايي  فرمانونه   æÇ ãحكاÇ تقنيني  æÇ íيېوÇجرÇ ترڅو  ìشو  áÑسپا ته  قوې  قضاييه  توګه  په Ñسمي  چې  هغه Çæكونه  توګه  په 

.íكړ  áæكنتر  ìتير قوې  چې Ç ÏجرÇييه   íشو تطبيق  توګه  په Çغيزمنه  لږ  ډير  التر æÇسه 

٣ .٢ åقو  ÇجرÇييه 

٥٠ سلني څخه  ÇجرÇييه قوå له æلسمشر¡ æ Ïلسمشر له ææÏ مرستياالنو æÇ كابينې څخه جوړæ .åÏ åلسمشر Ï خلكو له خوÇ په مستقيم ډáæ ټاكل كيږæÇ í بايد له 

جوړښتونو  غښتلو   æÇ íقو ثباæÏ Ï æÇ Êلت  ټولو æړæمبى  تر   äفغانستاÇ چې  áكيد مهاÇÏ áسې æيل  په  تسويد   Ï äقانو   ÇÏساسي 
٥

.íړæÇÑ ته  Óال ډيرې ÇÑيې 

 æييز سيمه   æÇ æاليتي   æÇ قانونيو  بى  ګډæډيو¡   æلسيز  ææÏ  Ï  åلږ تر  لږ  Çفغانانو  چې   åكيد  Çخو له  تجربو  تاÑيخي  هغو   Ï مالتړ  نظريو   áæډ Ïې   Ï  .íلر Çړتيا  ته 

٢٠٠٤ كاÇ áساسي قانوÏ Ï äې څرګندې ÏÇÑÇې   Ï ¡ې توګهÏ ې. پهæ íمينځ ته شوÇÑ Çنو له خوÇÑساال åجګړ Ï ې چېæ كې ليدلې (يفيوÇلطوÇ ßملو) يوÑÇÏجاګير

حكومت   æÇ لتæÏ Ï لسمشرæ  
٦
شي. ته  سرÇÑ åمينځ  پرÇخو Çæكونو  له   åقو ÇجرÇييه  غښتلې   åيو بايد   åÑلپا كولو  حكومت   Ï كې  ÏÇهيو په  چې   íكو ښكاÑندæيي 

 Ï قوÇنينو   Ï  åÑلپا Âسانتيا   Ï تطبيق   Ï پاليسيو  ملي   Ï  æÇ جوړæلو¡   Ï كړنالÑې  ÇÏخلي   Ï  ¡ÁÇجرÇ  Ï پاليسي  بهرنۍ    Ï æلسمشر   .íلر  åغاړ په   Èمشرتو  æړÇæÏ

 .íړ كړÇ كولو تهÑæ Èلسمشر حساæ ìچې نشي كوال íكې لر ÑختياÇ مكانيزمونه په Ïæسې محدÇÏ åقضاييه قو æÇ مقننه .íكې لر Óكونه په الÇæ ÎÇتوشيح پر

٢    ÇÑنيير ګرÇ Ï” ¡Êæفغانستاä په نوÇ ìساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې"¡ ٦٤ ٢٩٩ ¡(٢٠٠٤) ٩١٣ ¡٨٩٧ zaoRV.كه څه هم Ï ١٩٣١ كاÇ áساسي قانوåæÏ ä جرګه ييز پاÑلماÇÑ äمينځ ته كړ¡     
خو Ï "قوÇæ ææÇقعى جالÇæلى"چې خپلوÇكه قصاæÇ ¡Á پاÑلماä چې Ï قانوä جوړæلو پوßÇæ åÑ ئې ÑÏلوÏ ¡Ï ١٩٦٤ كاá په Çساسي قانوä كې ÇÑمينځ ته شو.

 http://oll.libertyfund.org/titles/837 ¡فصل¡ ١٩٩ ã(١٧٤٨)¡ شپږ (نينÇلقوÇ ÍæÑ) ÍæÑ نينوÇقو Ï) ßټو ìلومړ ¡Êليكنو كليا Ï [ÊÇسيكند íÏ لز لوئيسÑچا]¡ìÏ äæÑ٣    مانتيسكيو با

               (الÓ ته Ñسيدنه¡ Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر لومړۍ نيټه).  

 ٢٥٣ – ٢٧٤ ¡ ìبالما ÏÑيچاÑ ¡لىÇæجال ææÇقو Ï æÇ حاكميت äقانو Ï"سيÇموكرÏ ېÒستاÇ æÇ Þلى¡ حقوÇæجال ææÇقو Ï :سياسى بڼه (نينوÇقو) äساسي قانوÇ Ï" ¡¿(ìباما) بيالمي ÏÑيچاÑ   ٤

.٢٥٣ ¡(٢٠٠٥ Asghate سغاتىÇ :äلند)

 .åÏ٦١ مه ما æÇ (٢٠٠٤)¡ ٦٠ مه  ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٥

.٦٤ (٢٠٠٤): ٨٩٧ – ٩١٥¡ ٩٠٥  ZaoRV  "لىÇæجال ææÇقو Ï كې äساسي قانوÇ íپه نو äفغانستاÇ Ï" ¡Êæينر ګرÑ    ٦
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  منسوÈ شوÇ íتهاæÑæ ãسته 
٧

.íكړæ äعالÇ ãجر Ï ندېÇړæ لسمشر پهæ Ï Ñجنايت په تو æÇ خيانت Ï شي ìكوال íÑيې له الÇÑ ېيمېÑÏ åæÏ Ï  æغړ Ï لسي جرګهæ

ځانګړې  په   .íكيږ  áنيو الندې  محاكمې  تر   Çخو له  محكمې  ځانګړې   Ï æلسمشر  ÑÏېيمه¡   åæÏ په   ìÇÑ  Ï جرګې  لويې   Ï  æÇ  ¡íكيږ æړÇندې  ته   (LJ)جرګې لويې 

.íÏ شامل  äقاضيا محكمې ÑÏې  سترې   Ï æÇ شخصيتونه سياسي  كې  محكمه 

٣ .٣ åندÏ مرستياالنو  Ï æ Ïلسمشر 

شوې   áكړÑæ Ïندې  لږ  ته  مرستياالنو   æړÇæÏ كى   äقانو Çساسي  په    
٨

íكيږ يوځاì"ټاكل   åسر "تكت  له  كانديدلو   Ï æلسمشر   Ï   äمرستياال  åړÇæÏ æلسمشر   Ï

 .åÏ نه   íشو  áÑسپا  åندÏ قانوني   åڅرګند  áæډ هيڅ  ته   áمرستيا æÏيم    
٩

.ìÏ  ìشو  áپيژند توګه  په  نيوæنكي   ìځا مستقيم   Ï æلسمشر   Ï  áمرستيا  ìلومړ  .íÏ

توګه   ìÏ په  
١٠

ææ ميÒال  äشتو مرستياالنو   ææÏ Ï åÑلپا كيدلو  ډÇډمن    Ï ãÇæÏ Ï حكومت  Ï چې  åæ شوې  áنګيرÇ سېÇÏ ãپا په  ته   áچاپيريا ماتيدæنكي Çمنيتى 

.íæ ناست  ìځا هغه   Ï áمرستيا به æÏيم  كى   Èغيا په   áمرستيا  íلومړ  Ï چې  íÑښكا شوې  منل   Úموضو  ÇÏ

كې   áكا  ٢٠٠٤ په  æشي.   ÈيتوÒستاÇ  íهغو  Ï كې   æپوړ  æلوړ په  حكومت   Ï چې   íæبرÇبر  äمكاÇ  ÇÏ ته  لږكيو  قومي  كې   áحا عين  په   äشتو مرستياالنو   ææÏ  Ï

الÑښوæنه  جګړې   Ï æړÇندې  په  طالبانو   Ï يې  كې   áشما په  چې   ¡ÑæÑæ  Ïمسعو  åحمدشاÇ  Ï  æÇ  ìغړ جمعيت  Çسالمي   Ï  ¡Ïمسعو  Áضيا Çحمد   íÒكر æلسمشر 

ÇÑيه  ګانو   åÑÇهز  æÇ تاجيكانو   Ï ترڅو  æټاكل  توګه  په   áمرستيا æÏيم   Ï مشر  يو  ګوند   Ï Çسالمي   Êحدæ  Ï خليلى  كريم   æÇ توګه  په   áمرستيا  íلومړ  Ï  ¡åæ  íكړ

يو   Ïمسعو  åشا Çحمد  پخوÇني   Ï  æÇ äÇقوماند  ìړæپيا يو   ÇÑشو  Ï  Ñنظا  Ï فهيم¡  قسيم  محمد   áشاÑما  ¡íÒكر كې¡ æلسمشر  ټاكنو  په   áكا  ٢٠٠٩  Ï  .íكړ ترالسه 

كړ.  åÑغو توګه  په   áمرستيا  ìلومړ  Ï ìپرځا  Ïمسعو  Áضيا  Ï ìæمرستند

 Ï پرمختيا   íÏقتصاÇ  Ï  ÇÑشو  Ï ÒæيرÇنو   Ï  åكثرÇ  áمرستيا  ìلومړ  .íكيږ  áÑسپا څاÑنه   æÇ مشرۍ  برخو  مختلفو   Ï حكومت   Ï ته   áمرستيا هر  توګه  عملي  په 

 áÑسپا  Èمشرتو كميټو  مهاله  لنډ   æÑنو  æÇ كميټې  چمتوÇæلي   Ï  åÑلپا  íمخنيو  Ï پيښو   åړæنا  Ï  æÇ كميټې  ته Ïتقنيني   áمرستيا كوæÏ æÇ ¡íيم   íمشر كميټې 

.íجوړيږ  Çخو له  قوې  چې Ç ÏجرÇييه   íكيږ

 ÇæÏړå مرستياالä په ÇجرÇييه څانګې كې Çæ Ïكونو له مختلفو كچو  څخه برخمن æÇ په عمومي توګه Ï پاÑلماä له ليد څخه بهر پاته Òæ Ï .ææيرÇنو æÇ په ÇجرÇييه 

په æړÇندې   äلماÑپا  Ï íهغو يې   ÓساÇپر چې   ÏلوÑÏ نه  äشتو  ãمكانيز خو ÇÏسې   ¡åæ ړæ ليد  Ï åنډæ مرستياالنو  Ï كې ګوماÑلو  په  چاÇæÑكو   æÑنو  Ï كې څانګه 

.íæ نكيæكوÑæ Èحسا

æ Ïلسمشر Çæكونه Ï æÇندې ٣ .٤

بياكتنې   Ï  äقانو Çساسي   Ï كې   äجريا په  تسويد   Ï  äقانو Çساسي   Ï  .íلرæ  åغاړ په   íمشر حكومت   æÇ æÏلت   Ï چې   ìÏ  ìشو  áكړÑæ  ßÇæ  ÇÏ ته  æلسمشر 

 Ï .ÏلوÑÏ äشتو هم æلسمشر   æÇ لومړÒæ íير  هم  كې  هغه  په   æÇ  åæ شوې æړÇندæينه  سيستم  نيمه Ñياستي   Ï كې  هغې  په  چې   åكړ مسوæ åÏړÇندې   åيو  äكميسيو

 Ï áكا  ١٩٦٤  Ï ¡پربنسټ ياæ ÏړÇندېز   Ï .åكيد ټاكل   Çخو له  جرګې  صدÇÑعظم æ Ïلسي   æÇ ¡يوÇÑ په خلكو   Ï توګه مستقيمه  پربنياæ Ïلسمشرپه  نوموړæ íړÇندېز 

مسوÏې  شوې  ياÏې   Ï .ټاكيæ íغړ برخه  ÑÏ (MJ)ېيمه  جرګې  مشرÇنو   Ï æÇ äقاضيا محكمې  سترې   Ï چې  ÏلوÑÏ ßÇæ ÇÏ ييسÑ لتæÏ Ï ¡څير په   äقانو Çساسي 

 ÑپوÇÑ  Ï ته   ÇÑشو ملي   æÇ  ¡åÑÇÏÇ مسئلو  مالي   Ï  ¡ÚفاÏ څخه  ګټو  ملي  له  ساتنې¡   Ï خپلوÇكۍ   Ï  äفغانستاÇ  Ï كولو¡   íÑجا  äقانو  "  Ï Òæير   íلومړ كې  Ñڼا  په 

 ææÏ Ï چې  åشو  ÏÑ ليلÏ ېÏ په  åÑمفكو لومړÒæ íير ÑÏ ÏلوÏلو   Ï توګه پرÇخه  په   æÇ ¡ندېزÇړæ غهÏ  ¡áحا هر  په   
١١

".áÏلوÑÏ åغاړ په  كولو"مسئوليتونه  æړÇندې 

 åÏ نكيæماتيد  Çالپخو چې  كې   ÏÇهيو  åيو په ÇÏسې   (åسر مالتړ  له   äلماÑپا  Ï بل  æÇ خلكو  Ï يو  )åسيالۍ"سر له  سر  پر   ßÇæ Ï" به  áكو ته  كوæنكو ÇÑمينځ   ÁÇجرÇ

  
١٢

.íكړ ثباته  بى  الډير    ¡íكو تجربه  همدæ ÓæÇ Çسله Ç áÇæختالفونه   æÇ

 Ï ترمينځ مركز Ç æÇطرÇفو   Ï .íÏ áæجوړ جوړښتونو  پياæړæÏ æلتي   æÇ غښتلو  Ï Èلومړيتو  ìلومړ  åÑلپا  äفغانستاÇ Ï چې  åكيد فكر  كې ÇÏسې  مرحلو  په  تسويد   Ï

كنترáæ پر سر مباÒÑې ته په كتلو سرæÇ ¡å په ځانګړì توګه په محلونو كې æ Ïسله Çæلو æÇ جګړå ساالÇÑنو حضوÑ ته په پاملرنې سرÏ ¡å قدÊÑ مركزì كوÇ áړين ææ. په 

١٣
 ".íكړ åبرÇمينه برÒ åنكو"ته ال ډيرæÏلوÑÏ غير قانوني ßÇæ Ï" سي جوړښت بهÇÏ چي åكيد åيرæ ÇÏ شو¡ ځكه چې ÏÑ áÑسپا ÊÑقد Ï كو تهÇæÑاليتي چاæ ې توګهÏ

.åÏ٦٩ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٧

٨   Ç ÏفغانستاÇ äساسي قانوä¡ ٦٠ مه ماºåÏ ګرÇ Ï " Êæفغانستاä په نوÇ íساسى قانوä كې Ï قوææÇ جال Çæلى»¡ ٩٠٥ .

.åÏ٦٧ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٩

١٠ ګرÇ Ï " ¡Êæفغانستاä په نوÇ íساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلى»¡ ٩٠٥ .

 Ï º١٠٥ ¡(٢٠١٣ ¡åژæپر æكړ åÏÒ قانوني Ï كې äفغانستاÇ په :ÏÑستانفو) åسريز åيو åÑلپا äساسى قانوÇ Ï äفغانستاÇ Ï ¡نيل لويسÇÏ ¡äګيب ليد ¡äنيګتوÑجين فا ¡ÇÒسپينوÇ بتÇليزÇ ¡يلرÇ ÒæÑ  ١١

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/B029%20Afghanistan%20 ¡"جرګه äساسي قانوÇ Ï كې äفغانستاÇ ډله¡ "په äÇبحر áÇنړيو

.The%20Constitutional%20Loya%20Jirga.pdf ( Ï ٢٠٠٣ كاÏ Ï áسمبر ١٢ مه).

١٢ په هغه سياست باندې Ï بحث لپاåÑ چې Ñياستي سيستم ته ئې نيمه Ñياستي سيستم څخه æÇښتوæ äهڅاÏ ¡åæ برنت æÑبن ليكنه "Ç Ïفغانستاä لپاÇ Ï åÑساسي قانوä جوړÏ Ï"áæموكرÇسۍ په 

ژÑæناá ١٥ ٣ مې ګڼې (٢٠٠٤) كې æګوÆÑ: ٥ – ١٢¡١٩- ١٣. æÑبين Çæيى چې كله هغه æخت ÑæÇÑسيدå چې Ï پاÑلمانى سيستم په مقابل كې Ñياستي سيستم ته ÇÑيه Ñæكړá شي¡ پښتنو ÇستاæÒ له 

Ñياستي سيستم څخه مالتړ æكړ. Ï پښتنو لپاåÑ څرګندåæ å چې Ï هغوì يو خپل ( æلسمشر كرìÒ) به لومړنى æلسمشر شي. متحدÇ åياالتو هم له Ñياستى سيستم څخه مالتړ æكړ¡ ځكه چې Ïې 

سيستم "يو æÑښانه پيژندá شوÇ ìفغاä شريك ملګرæÏ"ìلت ÇÑمينځ ته كاåæ . خو نوæÑ قومي ډلو پاÑلمانى سيستم ته لومړيتوÑæ Èكاåæ ځكه چې Ï هغوì په نظر ئې Ï يوÇ åئتالفي حكومت 

لپاÂ åÑسانتيا برÇبرæله چى ال ډيرپرÎÇ بنسټه ÇæÇستاìÒ خو لږ متمايل ÇجرÇئيه قوÊ يې ÇÑمينځ ته كاÏÏ .åæې نظر په غبرګوä كې ÇÏسې Çستدالá كيدå چې په جګړæ ځپلو هيوæÏÇنو كې څو ډله 

ييز قومى ټاكنيزí حوÒې æÇ پاÑلمانونه كيدìÇ شي Ï قومي كرښوپر ÇساÓ قطبى بڼه æنيسي.

..١٢-١٣áæجوړ äساسى قانوÇ Ï åÑلپا äفغانستاÇ Ï" ¡بينæÑ ١٣
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 áكا  ٢٠٠٤  Ï توګه  Ïې  په   
١٤

"  .íكړ كې"عملي  برخو  قضاييه   æÇ مقننه  ÇجرÇييه¡  "په  Çæكونه  خپل   íلر صالحيت  æلسمشر  چې  Çæيي  فصل  ÑÏيم   äقانو Çساسي   Ï

 پوهاä ياæÏنه كوí چې 
١٥

 .íÏ íكړÑæ لسمشر تهæ كونه يېÇæ åړÇæÏ ځكه چې åÏ ÝÇنحرÇ څخه څرګند äساسي قانوÇ له á١٩٦٤ كا Ï توګه åپه څرګند äساسي قانوÇ

 á٢٠٠٤ كا Ï په حقيقت كې  
١٦

 .åÏ كولو په معناÑæ Ï"صالحيتونو Ï پاچا Ï لسمشر تهæ" áÑسپا ßÇæ Ï æÇې ګونو قوÑÏ Ï لتæÏ Ï ÓساÇ ې پرÏ٦٠ مې ما Ï لسمشر تهæ

 .íæڅرګند 
١٧

Ç Ïساسي قانوä په ٦٤ مې ماÏې كې ليست شوÇæ ìكونه كټ مټ Ï ١٩٦٤ كاÇ Ï áساسي قانوÏ ä ٩ مې ماÏې په شاíÏ ä چې Ï "پاچا Çæكونه Ï æÇندې" 

Çæكونه  هغه   ¡íكو عملي  توګه  خپلوÇكه  په  يې  æلسمشر  چې  Çæكونه  هغه   :íكېږ æيشل  ډلو  ÑÏې  په   ÑÇæ پخپل   íÏ  íشو  áكوÑæ ته  æلسمشر  چې  Çæكونه  هغه 

كې  برخه  ÇجرÇييه  په  Çæكونه  الندې   ÇÏ شي   ìكوال æلسمشر   
١٨

شي.  سپاÑلى  ته   æÑنو يې  æلسمشر  چې  Çæكونه  هغه   æÇ  ¡íكو  åترسر يې  تايېد  په   äلماÑپا  Ï چې 

 ãÒال  åÑلپا ساتنې   Ï كۍÇخپلو ملي   Ï æÇ بشپړتيا ځمكنۍ   Ï º
٢٠

 Èمشرتو ځوÇكونو  æ Ï ºسله Çæلو 
١٩

 áÑڅا  ÁÇجرÇ Ï äقانو كړÇ Ï :íساسي  عملي  صالحيت  پخپل 

چې   íلر لړ Çæكونه  يو  كې  برخه  په   æÑچا بهرنيو   Ï كې  áحا عين  په   æلسمشر 
٢٣

 .áكو مرÇجعه  ته   ãندÇيفرÑ æÇ پوښتنې  áټو   º
٢٢

áæيرÇÏ جرګې لويې   Ï  º
٢١
ÇقدÇمونه

 په Çفغانستاä كې Ï بهرنيو ÇستاÏ æÒ باÑæ ليكونو 
٢٤

 ºټاكل æÒستاÇ Ï äفغانستاÇ Ï ته æÑÇÏÇ æÇ نوæÏÇبهرنيو هيو :íكړ åكه توګه ترسرÇشي هغه په خپلو ìكوال

٢٦
.áنونوتصديقوæتړ نړيوÇلو   Ï  æÇ 

٢٥
 ºمنل

æ æÇلسمشر ته Ï ځينو نوæÑ سپاáÑ شوÇæ æكونو ÇجرÁÇ .بايد هرæمرÏ æ ملي شوÇÑ تايېد له ځاä سرæ åلرÏ .í بيلګې په توګه¡ په الندې برخو كې¡ æلسمشر بايد 

 Ï 
٢٧

 .áسوÑ ته  ìپا هغه   Ï يا  äعالÇ حالت  íÑÇضطرÇ Ï ºáليږ ځوÇكونو  بهرته æ Ïسله Çæلو   ºáعالنوÇ سولې يا  جګړې   Ï :íكړ ترالسه  تايېد  قوې  مقننه   Ï æمر  æهر

 äلماÑپا  Ï كې په Çعالنولو  جګړې   Ï چې  åÏ ړÇ لسمشرæ هم څه  كه  توګه¡  په   áمثا  Ï .íلر  äشتو پيچلتوبونه   æÇ ÊبهاماÇ ځيني كې  توضيح  په  ګډÇæ æكونو   æÑنو

٢٨
 .ìÏ نه ته Çړ  تايېد   äلماÑپا  Ï كې ساتنه  په  خپلوÇكۍ   æÇ بشپړتيا ځمكنۍ  له   äفغانستاÇ Ï خو  ¡íكړ ترالسه  تايېد 

.åÏ٦٠ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï ١٤

١٥ Çهلر æÇ نوÇ Ï ¡ÑفغانستاÇ  äساسي قانوä¡ º٤٦ ګرÇ Ï" ¡Êæفغانستاä په نوÇ íساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلى"¡ ٩٠٤.

١٦    ګرÇ Ï" ¡Êæفغانستاä په نوÇ ìساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلى¡ ٩٠٤-٥.

.١٠٧ ¡äساسي قانوÇ  äفغانستاÇ Ï ¡Ñنو æÇ هلرÇ    ١٧

.(٢٠٠٧ ¡Ñكليو ÒلترÇæ) äمنيت قانوÇ ملى Ï ¡ين- هنسنæÇÑ سى. بانكس¡ پيتر ãيلياæ ¡برني ÑتوÑÇ ¡يكسÇÏ ١٨   ستيفن

 .(١) åÏ٦٤ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ١٩

.(٦)– (٣) åÏ٦٤ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï     ٢٠

.(٥) åÏ٦٤ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï     ٢١

.(٩) åÏ٦٤ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï    ٢٢

. åÏ٦٥ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٢٣

.(١٤) åÏ٦٤ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٢٤

.(١٥) åÏ٦٤ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٢٥

.(١٦) åÏ٦٤ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٢٦

.(٦) ¡ (٤) ¡(٣) åÏ٢٠٠٤ ¡ ٦٤ مه ما äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٢٧

.(٥) åÏ٦٤ مه ما ¡ äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٢٨

 íكوÑæ åمحفل كې لوړ åته په يو æغړ æكابينې نو Ï ìÒئيس كرÑ Ñجمهو :ÑنځوÇ ١



Ï۲۰۱۵   قوææÇ جالÇæلى

6 Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

په  جرګې  æلسي   Ï  äÇيرÒæ  .ìÏ خاæند  Çغيز  ډير   ÇÑخو  Ï باندې  قوې  مقننه  په  كې  عمل  په   ¡íلر  åغاړ په  هم   Èمشرتو æÏلت   Ï æلسمشر  چې  ځكه   ¡áحا هر  په 

 Òæ ÏيرÇنو شمير¡ æÇ همدÇ ډÏ áæ هغوÏ íندې Ï قانوä پر بنسټ 
٣٠

 íكو åندې ترسرÏ خپلې"Èلسمشر په "مشرتوæ Ï æÇ 
٢٩

 íټاكل كېږ Çلسمشر له خوæ Ï تايېد

 ÏÇهيو  Ï ºáكو عملي   æپريكړ نهايي   Ï محكمو  Ï áæډ  Çهمد  æÇ ¡حكاموÇ Ï نينوÇقو  æÑنو  æÇ äقانو لرÇ Ï :íساسي   åپرغاړ الندې Ïندې   ÇÏ حكومت  .
٣١

íتنظيميږ

Ï خپلوÇكۍ ساتنه æÇ له ځمكنۍ بشپړتيا څخه ÏفاÏ ºÚ عامه نظم Ç æÇمن ټينګوÏ ºá بوÏجې جوړÏ ¡áæ هر íÑÇÏÇ ÒÇÑ فساÏ له مينځه æړÏ ºá ټولنېزæ¡ فرهنګي 

 äقانو هيڅ   Ï چې  íكړ تصويب   æÇ جوړ  ÊÇÑمقر چې ÇÏسې   åÏ ìشو  áكوÑæ هم صالحيت   ÇÏ ته حكومت 
٣٢

تطبيق.   æÇ Íطر پرæګرÇمونو  Ç æÇقتصاíÏ پرمختيايي 

٣٣
 .íæ په تناقض كې نه åحيې سرæÑ æÇ له متن

 ÇÑشو ملي   Ï بايد فرمانونه  تقنيني   
٣٤

 .íكړ ترتيب  فرمانونه  تقنيني  شي   ìكوال حكومت  Çړتياææ"كې  په "بيړنيو   ¡íæ تعطيل  äلماÑپا چې  كله  پر Ïې¡   åبرسير

  åړÇ تقنيني فرمانونو په Ï .íكيږ áشي باطل شمير ÏÑ Çله خو ÇÑملي شو Ï كه چيرې æÇ ¡ندې شيÇړæ ته ÇÑكې ملي شو æÏږæÇ ځو پهÑæ ÔيرÏ Ï ستهæÑæ له تعطيل

قانوÏ Ï äغو  چيرې Çساسي  كه   ææ غښتلى  æÇ ìقو ډير  به   áæكنتر  áæډ  ÇÏ هكله په   ßÇæ Ï حكومت  Ï .ìÏ ìشو ثابت  بې Çغيزې   íمخنيو كوæنكى  نفى   áæډ  ÇÏ

په   .íÏ  íشو  áنيو الندې   Ñغو تر   Çخو له  قوې  مقننه   Ï لږ  ډير  فرمانونه  تقنيني  كې¡  عمل  په   .ìÇæ غوښتى  څخه   äلماÑپا له  تصويب  æÑæستى  فرمانونو  تقنيني 

تيرí شوí لسيزå كې حكومت Ï "بيړنۍ Çړتيا" په پلمه په ډيرæ موæÏÑÇ كې Ï خپلې هوسايي æÇ سياسي ګټو لپاåÑ تقنيني فرمانونه ترتيب كړÏ .íÏ í بيلګې 

 Ï كې هغه  په  چې  كړ   ÑÏصا  äفرما تقنيني  ټاكنو   Ï áكا  ٢٠١٠  Ï åÑلپا محدæÏæلو   Ï صالحيت  Ï æÑÇÏÇ æټاكنيز  Ï åسر  ÑÇتلو په  كې   áكا  ٢٠١٠ په  توګه¡ æلسمشر  په 

 æلسي جرګې ÏÏغه 
٣٥

كانديدÇنو له خوÇ خپلې نوماندۍ Ï صالحيت نه لرلو په ÇړÇ Ï åعترÏ ÖÇ حق نه ÑÏلوÏلو په هكله¡ مبهمې æÇ پيچلې ماÏې ځاì شوې Ïې. 

 Ï نتخاباتوÇ Ï كې áستي يو كاæÑæ ې پهÑæÏ تقنينيه Ï äلماÑپا ¡äساسي قانوÇ ليل چېÏ ېÏ لسمشر پهæ .كړ ÏÑ هغه يې æÇ ¡Ïښوæ äغبرګو ìپه هكله قو äفرما

 äټاكنو په قانو Ï äلماÑپا åښتيا سرÑ متن په äساسي قانوÇ Ï چې ææ ÇÏ äلسي جرګې بيا غبرګوæ Ï 
٣٦

قانوä له بدليدæ څخه منع كړìÏ í¡ مخالفت څرګند كړ. 

شو  بريالى   ìÒكر كې æلسمشر   ìپا په   
٣٧

 .åÏ نه  íشو منع  څخه  له æÏÑلو   äفرما تقنيني   Ï جرګه چې æلسي  يې æكړ   Ñټينګا خو   ¡ìÏ íكړ منع  څخه  تعديل  له  كې 

چې په مشرÇنو جرګې كې له خپل نفوÐ څخه په ګټې Çخستنې سرå شرÇيط ÇÏسې جوړ كړí چې مشرÇنو جرګې Ï ټاكنو تقنيني فرماä هيڅكه په خپله ÂجندÁÇ كې 

شو.  پاتې  نافذ   ¡ææ ìشو  ÏÑ Çخو له  جرګې  يوې   Ï چې  äفرما تقنيني   ìنوموړ توګه  په Ïې  كړ.  نه  شامل 

 په Ïې ډæ áæلسمشركوالì شي په خپلوÇكه 
٣٨

Ï قضاييه قوې په برخه كې¡ æلسمشر ßÇæ ÇÏ لرí چې æ Ïلسي جرګې په تايېد Ï سترې محكمې قاضياæ äټاكي. 

چيرې  كه   .
٤١

íكړ لږ  جريمي   æÇ تصويب  حكمونه   ãÇعدÇ  Ï  ¡
٤٠

íكړ توشيح  فرمانونه  تقنيني   ¡
٣٩

íكړ  áعز يې  هم   æÇ æټاكي  هم   äقاضيا محكمې  ÇبتدÇييه   Ï توګه 

"ځانګړې   ìپرځا هغه   Ï بلكې   ¡íكيږ  áÑسپا نه  ته  قوې  قضاييه  نو  شي¡  متهم  جرمونو"   æÑنو يا  خيانت  ملي  جرمونو¡  ضد   ìبشر "په   äÇيرÒæ حكومت   Ï

 
٤٢

 .íكيږ  áÑسپا ته  محكمې" 

 ìپا په   áكا مالي  هر   Ï چې  íÏ ړÇ æÇ ¡íÏ áمسئو په æړÇندې   äلماÑپا  Ï هم  æÇ لسمشرæ Ï هم  äÇيرÒæ .íلر ځينې Çæكونه   åړÇ په  Ñڅا  Ï قوې قوÇ Ï åجرÇييه  مقننه 

 
٤٤

 .íكړ ÏÑ نو ټاكل تايېد ياÇيرÒæ Ï حكومت Ï Çلسمشر له خوæ Ï íلسي جرګه صالحيت لرæ 
٤٣

.íكړÑæ يپوټÑ خپلو فعاليتونو په هكله Ï لسي جرګې تهæ كې

 ÑÇæÑÇæ په قوې  مقننه  بحث Ñæباندې æشي¡  به  كې  الندې  په  چې  څنګه  لكه  كې¡  عمل  په   .
٤٥

íÏ تابع باÇÑ Ï Ñæيې  نه   Ï Çخو له  جرګې  شوÒæ íيرæ Ï äÇلسي  ټاكل 

 Ñپه كا åسر Èيه په برياليتوÇÑ Ñæنه با Ï سته له هغه چېæÑæ حتى ¡ÊÑپه هر صو .ìÏ خيستىÇ Ñصالحيت څخه كا æÇ ßÇæ Ñæندې له خپل نه باÇړæ نو پهÇيرÒæ Ï

.íÏ íشو áÑګوما Ñكې په كا ÊÑÇÒæ يا په بل æÇ íكړÑæ ãÇæÏ ته æندÏ نو په توګه په حكومت كې خپلوÇيرÒæ سرپرستو Ï نوÇيرÒæ æډير ¡åÏ íشو áړæ

.(١١) åÏ٦٤ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٢٩

.åÏ٧١ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٣٠

.(٢٠١٢) äجوړښت قانو Ï حكومت Ï ¡åÏ٧١ مه ما ¡äساسي قانوÇ äÇفغانستÇ Ï   ٣١

.åÏ٧٥مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٣٢

.åÏ٧٦ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï  ٣٣

 Ï ÇÑملى شو Ï هغه تقنينى فرمانونه چې بايد .íلرæ åړÇ ېÑپو æÑمالي چا æÇ جېÏپه بو ìÇسم تقنيني فرمانونه نشي كيد åې سرÏ٧٩ ما Ï چې åÏ ÇÏ ÁستثناÇ å٧٩. يو ¡äساسى قانوÇ äفغانستاÇ Ï  ٣٤

.íكيږ áشى نو باطل شمير ÏÑ Çله خو äلماÑپا Ï ندې شي¡ كه چيرېÇړæ ته äلماÑكې پا æÏږæÇ ځو پهÑæ ٣٠ Ï ستهæÑæ له پيل Ñكا

http://www.crisisgroup.org/~/(١١٧ ګنه¡ ٢٠١١ ÊيپوÑ يشياÇ : كابل) ¡"لنډيز ìنو åړÇ مخامخ كيدلو په Ï ټاكنو Ï åسر æكې له ستونز äفغانستاÇ په" ¡Çډلې له خو Ï äÇبحر áÇنړيو Ï  ٣٥

media/Files/asia/south-asia/afghanistan/B117%20Afghanistans%20 Elections%20Stalemate.pdf.  (السرسى Ï  ٢٠١٤ كاÏ á نومبر ٧).

.åÏ١٠٩ مه ما ¡äساسى قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٣٦

 (١ (٢٠١٤): ٢١١: ٢٤٩¡ ٢٢٩ å٥٥¡ شمير .áناÑæژ ÏÑÇæÑها äقانو áÇنړيو Ï"áكوÑæ ړتياæ چوكاټ  ته äساسي قانوÇ Ï åÑكولو لپاÑæ Èمحلي حسا Ï :åنډæ äقانو Ï كې äفغانستاÇ نګ¡ "پهÇæ áæÑ٣٧   كا

.(١٢) åÏ٦٤ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï  ٣٨

. åÏ١٣٢ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï  ٣٩

.(١٦) åÏ٦٤ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï    ٤٠

. åÏ١٢٩ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï    ٤١

.åÏ٧٨ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٤٢

.(٢) åÏ٧٧ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï ٤٣

.åÏ٩٢ مه ما ¡ äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï  ٤٤

.åÏ٦٩ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï  ٤٥



Ç ÏفغانستاÏ ä څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد۲۰۱۵

AREU 7

 ìكوال ãÇقدÇ لسمشر په مقابل كېæ Ï ختæ ې هغهÒÇلسي جرګه يوæ ÊÑخو په هر صو .íګڼل كيږ áلسي جرګې ته مسئوæ æÇ لسمشر ملتæ  ې پر بنسټÏ٦٩ ما Ï

څخه   æيوÑÏ له  æغړ  Ï åÑلپا څيړنى    Ï ãتهاÇ Ï شي  ìكوال جرګه  شوæ ìې. æلسي  متهم  جرمونو   æÑنو خيانت ÇÏ æÇسې  جرمونو¡  ضد   íبشر په  چې æلسمشر  شي 

 .íكيږ áÑځانګړې محكمې  ته سپا Úموضو æÇ ندې څخه ګوښهÏ لسمشر لهæ نو íتايېد كړ ãتهاÇ كه چيرې لويه جرګه .íæيرÇÏ برخو په تايېد لويه جرګه ææÏ Ï

٤٧
 .åÏ åجوړ څخه  شخصيتونو  قضايې   æÇ سياسي  æړÇæÏ له چې  ځكه   ¡åÏ نه محكمه  قضايي   åبشپړ كومه  محكمه  ځانګړې   

٤٦

په æړÇندې  منصوæ Ï ¡Ñلسمشر  حفيظ   ¡íغړ يو   äيسيوÒپوÇ Ï ¡كې  áكا  ٢٠١٢ په   .íÏ نه  íشو  åترسر  åÑلپا كولو  متهم   Ï لسمشرæ Ï هڅې  íجد كومې  تر æÇسه 

په æړÇندې  كې æ Ïلسمشر   äلماÑپا په  چې  تومتونه   æÇ نظريې چې"هغه  فعاÇæ áيي  يو  ټولنې  مدني   Ï .كړ متهم  خيانت  په  په Ïليل  كولو  نقض   Ï äقانو Ç Ïساسي 

مهم  يو   Ï  åÑلپا كولو  متهم   Ï يې   áثابتو  æÇ  ¡ÏلوÑÏ نه   ãمفهو يې   äشتو  ¡ææ ÑÏلوæÏنكي   æهدÇشو  æÇ Ïاليلو   æÑæكمز  Ï  ¡ææ  íشو ÇÑپوÑته   åÑلپا كولو   äÑتو  Ï

æې  نه  æالړې   ÓساÇپر  æهدÇشو  Ï  æÇ æې  مخې  له  Çحساساتو   Ï څرګندæنې  Ïغه  كې   äلماÑپا په  چې   íلر  Ñæبا  ìنوموړ  
٤٨

".ææ  Ñكا ستونزمن  توګه  په  خوځښت 

 Ï ې حقيقت چېÏ .شيæ äعالÇ ãجر Ï لي بايدæ ندېÇړæ لسمشر پهæ Ï æÇ íتقض كړ äساسي قانوÇ لسمشر كومو كړنوæ Ï چې áندې كيدÇړæ نه ÏسناÇ سېÇÏ æÇ

كمزÑæې  ډيرې  ال  هڅې  كې   Ñال په   ÍستيضاÇ Ï لسمشرæ Ï ¡ìÏ íكړ عمل  څير  په  كسانو   æځانګړ  Ï تل  íكړæ عمل توګه  په  ډلو   Ï چې  ìپرځا غړÏÏ æې   äلماÑپا

 ¡ææ نه  íشو قانع   íغړ  äلماÑپا  Ï ¡ېæ نه شوې   áسمبا توګه  ښه  په  هيڅكله  شي¡  ته æړÇندې   ìغونډ عمومي  چې  له Ïې  مخكې  هڅې¡  شوې  كړæ .íÏ íړÇندېز 

 åخبر  åيو يوÒÇې   ¡åÏ كړې نظريه æړÇندې  كولو  متهم   Ï æغړ  äلماÑپا  Ï چې  ÑÇæ هر توګه¡  په Ïې   .ÏلوÑÏ نه  Ïجوæ تژۍÇستر قانوني  كومې  حتى   åÑلپا  Ñكا ÏÏ æÇې 

 .íشو  áنيو  åÏ نه الندې   Ñغو تر  توګه  په  ګوÇښ   íجد  åيو  Ï هيڅكله æÇ شوې پاتې 

 ìÏ  ÓساÇپر هغو   Ï چې   ææ شرÇيط   äقانو Çساسي   Ï ګڼلې  نه   Ä   توګه په  ګوÇښ   åيو  Ï خبرې  هكله  په   ãتهاÇ  Ï  Çخو له   äلماÑپا  Ïلسمشرæ چې  المل  بل  يو 

ټولو  له  قوې  مقننه   Ï جرګه  لويه  شي.   åيرÇÏ جرګه  لويه  بايد  توګه  په  بيلګې   Ï چې   åÏ عملي  كې   ÊÑصو هغه  په  محاكمه  يا   äعالÇ  ãجر  Ï æړÇندې  په  æلسمشر 

æاليتي   æÇ  ÇÑشو ملي  چې  كې   áحا ÇÏسې  په   .
٤٩

åÏ  åجوړ څخه  Ñييسانو    Ï شوÇÑګانو  æلسوÇلي   æÇ شوÇÑګانو  æاليتي   Ï جرګه)¡  مشرÇنو   æÇ جرګه  (æلسي   æغړ

 Ï æلسوÇليو   Ï پوÑې  Ñæځې  ترنن   (IEC)  äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï  æÇ حكومت   äفغانستاÇ  Ï  ºÏلوÑÏ فعاليت  كې   áمها په  كلونو  لسو   æتير  Ï شوÇÑګانو 

.ÏلوÑÏ نه  äشتو برخې  يوÇ åساسي   åÑلپا جرګې ÇÏ Ïيريدلو  لويې   Ï كبله له Ïې  نو  كړې  نه  عملي  ټاكنې  شوÇÑګانو 

 äلماÑپا  Ï åÑلپا ته æÇÑړلو   Óال  Ï مالتړ  Ï نوښتونو  Ï پاليسۍ  Ï لسمشرæ ¡åسر  åسر نه æړتيا  له  جرګې ÇÏ Ïيريدلو  لويې   Ï ÓساÇپر  äقانو هرحاÇ Ï ¡áساسي  په 

لويه  چې  Çæيي   äقانو Çساسي  æÇÑبللې.  جرګې  لويې  "مشوÑتي"  شمير  يو   ¡åسر  (íكړæ پاملرنه  ته  æڼدې   äلماÑپا  Ï چى  Ïې  له  (پرته  كولو   íÑæكمز په  æنډې   Ï

تړلو  پوÑې  ګټو  ملي  عالي  په   áæډ  Çهمد  æÇ بشپړتيا  ځمكنۍ  حاكميت¡  ملي  خپلوÇكۍ¡  په   æÇ  "ìÏ مظهر  ستر  ترټولو  ÏÇÑÇې   Ï خلكو   Ï  äفغانستاÇ  Ï" جرګه 

كې  مهمو æختونو  په ÑÏې  . æلسمشر 
٥٠

íيريږÇÏ åÑلپا محاكمې   Ï تعديل¡ æ Ï æÇلسمشر   Ï حكمونو   Ï  äقانو Çساسي   Ï ºåÑلپا كولو   íپريكړ  Ï هكله  په  مسئلو 

له  كې  كلونو   ٢٠١٣  æÇ ٢٠١٠ په  ځل  لپاæÏ æÇ ¡åÑيم ÑÏ æÇېيم   äجريا  Ï نوښت  Ï سولې  Ï åسر طالبانو  له  كې   áكا  ٢٠١٠ په   ìلمړ  :åÏ íكړ تكيه  باندې  جرګو  لويې  په 

متحدÇ åيالتونو سرÏ å سترÇتژيك ګډÏ äæ تړÇ åæÏ Ï æÇ äæړخيز Çمنيتي تړÏ äæ السليك كولو لپاåÑ. نوموړې "مشوÑتي" لويې جرګې چې æ Ïلسمشر كرíÒ له 

تربحث   æÇ ¡åكيد  áÑڅا ټينګه  په   äجريا جرګې   Ï æÇ .ææ äكسا  íشو  åÑغو  åكثرÇ íغړ جرګو  لويو  لرÏ Ï .íغو  نه  مطابقت   åسر  äقانو له Çساسي  شوې  جوړې   Çخو

كې  تناقص  په   åسر  äقانو Çساسي  له   æÇ قانوني  غير  يې  هغه   æÇ æنيولي  الندې  نيوكې  تر  جرګې  لويې  ياÏې   äلماÑپا شو.   åترسر بحث  لږ  باندې   Úموضو الندې 

 
٥١

شي.  ìÇكيد ګڼل   áكو  íÑæكمز  äقانو شته Çساسي   Ï نهايتې په  چې  نندÑÇې" Äشميرلې  سياسي  جرګې "يوÒÇې  نوموړې  هم  مبصرنيو    ¡áæډ  Çهمد Äګڼلې. 

äلماÑپا

 
٥٢

 íې ټاكل كيږÑنتخاباتو" له لياÇ مستقيمو æÇ عمومي¡ پټو ¡æÏÇÒÂ" Ï íلسي جرګې غړæ Ï .ìÏ لسي جرګې جوړæ æÇ نو جرګېÇله مشر äلماÑپا äفغانستاÇ Ï

يو  څخه   æغړ له  جرګو   Ï ليوÇلسوæ Ï اليتæ هر  Ï æÇ ¡åÑلپا كلونو   æÑڅلو  Ï ìÒستاÇ يو  ÇÑشو هرæ åاليتي   .íÏ نتصابيÇ هم  æÇ نتخابيÇ هم  íغړ جرګې  مشرÇنو   Ï .

مشرÇنو  بايد   ÇÑشو æاليتي   åهر چې   åكړæ  åپريكړ محكمې  سترې  نو  æې¡  نه  جوړې  شوÇÑګانې  æلسوÇلۍ   Ï چې  ځكه   .
٥٣

íنتخابوÇ  åÑلپا كلونو  ÑÏې   Ï  ìÒستاÇ

 Ï äæپه ګډ æÒستاÇ تنو ææÏ Ï كوچيانو Ï æÇ áتنو په شمو ææÏ Ï معيوبونو æÇ معلولينو Ï íېيمه برخه غړÑÏ نو جرګې پاتهÇمشر Ï .íليږæ íÒستاÇ åæÏ جرګې ته

.ì٤٦   هماغه ځا

.åÏ٦٩ مه ما ¡äساسى قانوÇ äستاäفغاÇ Ï .íڅخه جوړيږ æې غړÑÏ سترې محكمې له Ï æÇ æې غړÑÏ لسي جرګې لهæ Ï محكمه íځانګړ åÑلپا äعالÇ Ï ãجر Ï íندÇړæ لسمشر پهæ Ï  ٤٧

٤٨  ناÑÏ ناíÑÏ¡ شخصي نظريه¡ Ï ٢٠١٤ Çكتوبر ٢ مه. 

.åÏ١١٠ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï  ٤٩

.åÏ١١١ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï    ٥٠

https://www.afghanistan-analysts. .شننونكوشبكه Ï äفغانستاÇ Ï :ڼا كې». (كابلÑ يخ پهÑتا Ï لويې جرګې äفغانستاÇ Ï ¿ملت غږ Ï" ¡ (Benjamin Buchloz) Ò٥١   بنجامين بچلو

كيت   º(نيټه لومړۍ  نومبر   Ï  áكا  ٢٠١٤  Ï æړ  موندنى   Óال  Ï) مه   ١٩ نومبر   Ï  áكا  ٢٠١٣  Ï  ¡  /org/the-nations-voice-afghanistans-loya-jirgas-in-the-historical-context
https://www.afghanistan-analysts.org/traditional-loya-jirga-4-lacklustre- شبكه.  شننونكو   äفغاÇ  Ï"(íشو تعديل   )  åÑÇنند سياسي   :٤ جرګه  لويه   åيزÏæÏ  "¡ßكلر

Ï  /political-theatre-amended ٢٠١١ كاÏ á نومبر ١٩ مه (السرسى Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر لومړۍ نيټه)  

.åÏ٨٣ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٥٢

.(٢)¡(١) åÏ٨٤ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï  ٥٣



Ï۲۰۱۵   قوææÇ جالÇæلى

8 Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

. æ Ïلسمشر له خوÏ Ç ټاكل شوæ كسانو پنځوÓ سلنه ښځې æ Ï .íÏلسمشر له خوÇ ټاكل شوí غړæÇ Ï íږÏې موÏې (پنځه كلونو) 
٥٤

íټاكل كيږ Çلسمشر له خوæ

 .
٥٥

íكو ÓحساÇ ليÇæ ندېÇړæ ېÒÇندÇ يوې Ï نو ځكه په جرګې كې íÏ åÑلپا

نو   íكيږ ټاكل   Çخو له   ÏÇهيو  áټو  Ïلسمشرæ .ìÏ ìكړÑæ حق  áæكنتر طبيعي   Ï كې  جوړæلو  په   äقانو Çساسي   Ï ته   äګاÑÇ íنوموړ طريقې  جوړښت   Ï  äلماÑپا  Ï

خپلو   Ï كې  په æاليتونو   íغړ جرګې  حساÑæ Èكونكى æ Ï .ìÏلسي   æÇ  áمسئو ته   æÒستاÇ خلكو   Ï كې  جرګې  په æلسي  يا   ¡ÏÇهيو  áټو توګه  مستقيمه  په  ځكه 

Ïې   áæډ همدې  په   .ìÏ Ñæكوæنكى   ÈÇځو  åړÇ په  ګټو   æييز سيمه   ¡æځانګړ  Ï  ìغړ هر  جرګې  æلسي   Ï توګه  Ïې  په   .íÏ  áمسئو æړÇندې  په   æÒحو Çنتخاباتي 

ځكه  نو   ¡íكيږ ټاكل   Çخو له   
٥٦

شوÇÑګانو)¡ æلسوÇلۍ   æÇ (æاليتي  ÑÇګانونو  محلي   Ï  íغړ برخه  ÑÏېيمه   åæÏ جرګې  مشرÇنو   Ï چې   åسر پاملرنې  په  ته   Úموضو

 áمسئو  íندÇړæ په برخو   ÒÇÑ ÒÇÑ Ï ÏÇهيو  Ï ÇÑشو ملي   æÇ لسمشرæ چې حقيقت  كې¡ Ïغه   íÑتيو په   .íÏ نكيæكوÑæ ÈÇځو ته   æÒحو محلي Çنتخاباتى   æځانګړ

.íæبرÇبر لپاÂ åÑسانتياæې  جوړæلو   äقانو  æÇ حكومتولۍ ښې   åباالخر  æÇ ÈيتوÒستاÇ ګټو پرÇخو   Ï كې  æÑÇÏÇ په چې æÏ Ïلت   íلر معنا  ÏÏ íÏې 

څخه  محرæميت   Ï څخه  حقونو  مدني  له  پاكوÇلى¡  څخه  جرمونو  ضد   íبشر له  تابعيت¡   äفغانستاÇ  Ï كې  معياæÑنو  قانوني  په   åÑلپا  Èغړيتو  Ï  ÇÑشو ملي   Ï

 ٢٥  Ï åبايد لږ تر لږ ìلسي جرګې غړæ Ï چې ìÏ ÇÏ Øيو بل شر åÑلپا Èغړيتو Ï كې ÇÑپه ملي شو .ìÏ شامل ¡Èجرمونو څخه سوچه تو æÑلى¡ يا له نوÇخالصو

. Ï ملي شوÏ ÇÑ غړæ باÑæ ليكونه Ï ټاكنو Ï خپلوßÇ كميسيوä له خوÇ تر غوÑ الندې 
٥٧

íلرæ ٣٥ كلونو عمر  Ï åبايد لږ تر لږ ìنو جرګې غړÇمشر Ï æÇ كلونو عمر

نومونو   Ï چې   áپټو سترګې   åړÇ په  نوماندÇنو  هغو   Ï  Çخو له   äكميسيو  ßÇخپلو  Ï ټاكنو   Ï  ¡áمها پر  ټاكنو  پاÑلماني   Ï  áكا  ٢٠١٠  Ï كې¡  عمل  په   .
٥٨

íكيږ  áنيو

تر  يې  سوÇبق  چې  ته  نوماندÇنو   æډير  æÇ شو¡   áنيوæ الندې  نيوكو  سختو  تر  æې¡   íشو ليكل  ÏÇعاګانې  كولو  الندې  پښو  تر  حقونو   íبشر  Ï يې  كې  مقابل  په 

٥٩
.åشو  áكړÑæ åÒجاÇ äæګډ  Ï كې ټاكنو  په   ¡ææ الندې پوښتنې 

پرæګرÇمونه  پرمختيايي   íÏقتصاÇ  æÇ فرهنګي   ¡æټولنېز  Ï  ºáكو لغو  يا  تعديل  تصويب¡  فرمانو  تقنيني   æÇ قوÇنينو   Ï  :íلر  åغاړ په  Ïندې   ìنوموړ  ÇÑشو ملي 

 .
٦٠

áتصديقو تړæنونو   نړيوÇلو   Ï æÇ ºáكو لغو   æÇ تعديل  ¡áكو ته  تصويب¡ Çæ íÑÇÏÇ Ïحدæنو ÇÑمنځ  بوÏجې  تصويب¡ æÏ Ïلتي 

توګه Ç ÏجرÇييه  عمومي  په   æÇ ¡نيسيæ مخه  íتير يا  څانګې Ò Ïياتي  چې Ç ÏجرÇييه   íلرæ ړتياæ ÇÏ ترڅو  íÏ íشو  áكړÑæ كونهÇæ íځانګړ  Ñنو ته  جرګې  æلسي 

 Ï ندېزÇړæ په يوې ÑÏېيمې   Ï æغړ خپلو   Ï چې  íلر صالحيت  جرګه  كړæ .íلسي  برÇبرې  Âسانتياæې   åÑلپا  Ñڅا  æÇ ÊÑنظا  Ï نوÇيرÒæ æځانګړ  Ï ÒÇÑ Çهمد  æÇ قوې

.(٣) åÏ٨٤ مه ما¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï  ٥٤

.åÏ٨٤ مه ما ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï  ٥٥

.åÏ٨٥ مه ما¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï   ٥٦

.åÏ٨٥ مه ما ¡äقانو ٥٧   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.åÏ٨٦ مه ما ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï  ٥٨

٥٩   غزáÇ حاÓÑ ¡ "ټاكنيزæ شكايتونو ته Ñسېدنه: ÇفغانستاÏ æÇ ä قانوÏ ä نه پلى كيدæ ګوÇښونه په ٢٠١٠  كاá كې ځانګرì ټاكنيزì محكمى ته كتنه " (كابل: Ç ÏفغانستاÏ ä څيړنې æÒÑÇ æÇنى Çæحد¡  ٢٠١٤) 

٩¡ ١٨. Ï فاطمه ÇيوÇ ¡Èنتونال ÏليدæÇ Ç پاتريسا ګوسمن¡ "په Çفغانستاä كې Ï ٢٠٠٩-٢٠١٠ كلونو Ï ټاكنو ÑÏسونه" هم æګوÆÑ. (نيوياÇ Ï :ßÑنتقالى عدÇلت نړيوáÇ مركز¡ ٢٠٠٩).

.åÏ٩٠ مه ما ¡äقانو ٦٠     Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

٢ ÇنځوÑ: محمد يونس قانونى¡ Ï ٢٠١٠-٢٠٠٥ كلونو په جرياä كې æ Ïلسې جرګې Ñئيس
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. æلسي جرګه په ځانګړې توګه ÇÏ الندې Çختصاصي Çæكونه لرÒæ Ï :íيرÇنو Ï كړنو په 
٦١

íكميسيونونه جوړ كړ íځانګړ åÑتحقيق لپا æÇ كتنې Ï كړنو Ï حكومت

حكومت   Ï .
٦٢

áæÏÑ يا تايېد  ګوماÑلو   Ï بنسټ پر   äقانو نيوÇ Ï ºáساسي  تصميم   åړÇ په بوÏجې  پرæګرÇمونو æÏ æÇلتي  پرمختيايې   Ï ºÍستيضاÇ ìهغو  Ï هكله

 ÇÑ äÇيرÒæ حكومت  Ï شي  ìكوال په æړÇندېز  سلنې  شل   Ï غړيو  Ï جرګه شوæ :åÏ ìلسي  تصريح  كې ÇÏسې   åÏما مه   ٩٢ په   äقانو Òæ ÏيرÇنو ÇستيضاÇ Ï Íساسي 

بايد  ډÇÑ áæيه   ÇÏ .íڅيړæ يهÇÑ Ñæبا نه   Ï شي   ìكوال جرګه  نه æ ¡íæلسى  قناعت æړ   Ï ځوÇبونو  چيرې Òæ ÏيرÇنو  كه   .íكړæ پوښتنې څخه   ìهغو له   æÇ  íړÇغوæ

. ÏÏې ترڅنګ Ï پاÑلماÇæÏ Ï äړæ جرګو 
٦٣
صريحه¡ مستقيمه Ï æÇ پخو Ïاليلو په Çساæ ÓالړæÇ íæ å هرæ مرæ Ï æلسي جرګې Ï غړÇ Ï æكثريت له خوÇ تايېد شي

 .
٦٤

íكړÑæ ÈÇځو ليكلى  يا  شفاهى  شي   ìكوال كړÒæ æÇ ¡íير   ÈÇستجوÇ كې موضوعاتو  ټاكلو  په  هر Òæير  شي   ìكوال  äكميسيو هر 

 æمر  æهر بايد  جرګه  æلسي   ¡ÓساÇپر غوښتنې   Ï حكومت   Ï  .íلر  Ðنفو  Ñæژ باندې   ÇجندÂ تقنيني   æÇ  äجريا تقنيني  پر   åقو ÇجرÇييه   ¡åسر  åسر  æÏÇمو  æنوموړ  Ï

هغو قوÇنينو ته لومړيتوÑæ Èكړí چې Ï حكومت له خوÇ معرفي كيږºí په همدې ډáæ حكومت صالحيت لرí چې æ Ïلسي جرګې له تصويب پرته مقرÊÇÑ جوړ 

خپلې  له  شي   ìكوال  ¡íكړ  åجوړ  "åبيړنۍغونډ قوې  Ï"مقننه  æنيسي  تصميم  حكومت  چې  كله   .íلر نه   Ä تناقض   åسر قوÇنينو   íÑجا له  چې   Øشر Ïې  په   ¡íكړ

 ÇÏ  ¡áحا هر  په   .íكيږ  áشمير نافذ  شي  السليك   Çخو له  چې æ Ïلسمشرۍ  كله  فرمانونه  تقنيني  . ÇÏسې 
٦٥

íكړ ته   ìڅنډ  åقو مقننه   æÇ  ¡ÑÏصا  äفرما تقنيني   Çخو

توګه  منظمه  په  فرمانونه   ÒÇÑ  ÇÏ كې  عمل  په  خو  شي.  æړÇندې  ته   äلماÑپا كې   áمها په  Ñæځو   ÔيرÏ  Ï æÑæسته  تعطيل  له   äلماÑپا  Ï بايد  فرمانونه  تقنيني   áæډ

 åړÇ ېÑپه تنظيم پو æÑچا Ï سترې محكمې æÇ قضاييه قوې Ï نه چېæندېزÇړæ نينوÇهغو قو Ï ساحو لكه æپه ځانګړ ¡åې برسيرÏ په .íندې كيږÇړæ ته نه äلماÑپا

 .íكيږ خوæ ÇړÇندې  له  حكومت   Ï ېÒÇيو  ¡íæ هكله په  تسويد   Ï æÑچا مالي   æÇ جېÏبو  Ï چې هغه æړÇندېزæنو  يا   ¡íلرæ

Ç ÏجرÇييه قوې Ï څاæÇ Ñ كنترáæ لپاåÑ يوå هغه مهمه æÇ غټه Ïندå چې مقننه قوې ته Ñæكړá شوÏ åÏ í بوÏجې په ÇړÏ å هغې صالحيتونه Çæ æÇكونه íÏ. خو په هر 

مالي   æÇ åجوړ بوÏجه  چې   íلر صالحيت  حكومت   ÓساÇپر  äقانو شوÇ Ï .íÏ íساسي   íګډ  åسر بل  يو  له  څاÑنو Ç æÇنډæلونو Çغيزمني  كې Ï Ïغو  عمل  په   ¡áحا

حكومت   Ï كې  áمها په  جرګې Ñ Ïخصتيو  . æ Ïلسي 
٦٧

íجوړيږ  Çخو له  حكومت   Ï ېÒÇيو  íلرæ åړÇ ېÑپو ساحو  په Ïغو  چې  قوÇنين  هغه   áټو  .
٦٦

íكړ تنظيم  چاÑې 

 åنډæ مقننه قوې Ï .
٦٨

 íæ تابع æÇتقنيني پړ íÏعا Ï æمر æجه بايد هرÏې توګه¡ بوÏ په ¡íته نه غزيږ æÑمالي چا æÇ جېÏلو صالحيت بوæجوړ Ï نينوÇقو Ï Çله خو

بيلګې   Ï åقو چې ÇجرÇييه   íلر سرÇ åهميت  پاملرنې  په  ته   Úموضو توګه Ïې   íځانګړ په   åخبر  ÇÏ .
٦٩

íكړ  ÏÑ يې يا   æÇ تصويب يا  بوÏجه  چې   åÏ ÇÏ áæډ څرګند  په 

په توګه Ï جګړې Ç ÏعالæÏ Ï æÇ ¡äلت Ï ځمكنۍ بشپړتيا په ÇړÏ å خوÇÑ غټ صالحيت خاæندåÏ å. بوÏجه مشرÇنو جرګې ته معرفي كيږæÑæ æÇ íسته Ï مشرÇنو 

. مهمه åÏ ياæÏنه æشي چې مشرÇنو جرګه Ï بوÏجې په Çړå ډيرå برخه نه لرºí مشرÇنو جرګه 
٧٠

íكيږ áÑلسي جرګې ته سپاæ ìيوځا åتي نظرياتو سرÑجرګې له مشو

 .
٧١

íكړ  ÏÑ يا  æÇ تصويب يا  بوÏجه  چې   åÏ كې  Óال په  جرګې  فيصله æ Ïلسي  نهايې   .íÑسپاæ ته جرګې  ماæ åÏلسي   íشو حكومت æړÇندېز   Ï بايد

كه چيرې بوÏجه Ï هر المل په سبب Ï نوí مالي كاá له پيل څخه پخوÇ تصويب نه شي¡ Ï پخوÇني كاá بوÏجه Ï تطبيق æړ æ .åÏلسي جرګه نشي كوالÏ  ì بوÏجې 

حكومت  پر  چې   íلر كې   Óال په   ÊمكاناÇ Ïæمحد  åقو مقننه   ¡ÓساÇ پر  äقانو كاÇ Ï áساسي   ٢٠٠٤  Ï ¡áæډ په Ïې   .íæځنډæ åډير څخه  مياشتې  يوې  له  تصويب 

 Ï توګه  په  بېلګې   Ï  ¡ìكوال نشي  جرګه  æلسي  فعاليتونه   .íæÑكاæ توګه  په  æسيلې   Ï  Ñفشا  Ï بوÏجه   åÑلپا كولو   åÑغو  Ï  ãÇګرæپر يا  پاليسۍ  پرÇخې   Ï باندې 

.íæÑÏæ ټپه په  حكومت   áټو الÑې  له  تصويبولو  نه   Ï جېÏبو  Ï ¡äشا په  يا ÂسترÇليا  متحدÂ åياالتو 

حكومت  كې   åيزÑڅلو æÑæستۍ  په   áكا مالي  هر   Ï  .íكړ  åړÇ ته  Ñæكولو   Èحسا æړÇندې  په  قوې  مقننه   Ï  åقو ÇجرÇييه  چې   íلر  äشتو مكانيزمونه   Ñنو شمير  يو 

 Ï تير كاÏ á بوÏجې Ïقيق حساÈ¡ هغه څه چې 
٧٢

.íندې كړÇړæ ¡íيوځا åسر Èجمالي حساÇ æÇ جې له لنډÏبو Ï áكا íÑجا Ï جهÏبو áتلونكي كاÇÑ Ï æمر æبايد هر

 Ï چې  ìÏ ړÇ حكومت پرÏې¡   åسربير  
٧٣

شي. كې æړÇندې   åÏمو په  مياشتو   æشپږ  Ï áكا مرÇÑ Ï æتلونكي   æهر بايد   íيږÏيا  ãنو په ÇصطالÏ Í "قطعيه Ñيپوټ"په 

  
٧٤

 .íكړÑæ يپوټÑ مونو په هكله"مقننه قوې تهÇګرæمهمو پر Ï áمالي كا íنو Ï ÒÇÑ Çهمد æÇ íÏ سوليÑ چې سرته يې åړÇ په æندÏ هغو" Ï كې ìپه پا áهر مالي كا

كتنې  تر   åسر ځير  په  كړنې  شوې   äپال پرæګرÇمونه ÇÑ æÇتلونكې  لګښتونه¡  حكومت   Ï چې  åړÇ په   æندÏ Ï ÊÑنظا  æÇ Ñڅا  Ï äلماÑپا  Ï مجموعه  æÏما  æنوموړ  Ï

 åلتيا سرÇحكومت مالي پاليسۍ په ليو Ï چې íهڅه كړ äلماÑكې¡ پا äكلونو په جريا æڅو تير شو Ï .íندې كوÇړæ ÑنځوÇ څرګند æÇ ښانهæÑ نيسي¡ يوæ الندې

چې  كړله¡  بوÏجه æړÇندې   åيو حكومت  ځلي   åæÏ ìلمړ  .åشو تصويب  ځل  په ÑÏېيم  يوÒÇې  بوÏجه   áكا  ٢٠١٣   -٢٠١٢  Ï ¡توګه په  بيلګې   Ï .نيسيæ الندې كتنې  تر 

.åÏ٨٩ مه ما ¡äقانو ٦١     Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.åÏ٩١ مه ما ¡äقانو ٦٢    Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.åÏ٩٢ مه ما ¡äقانو ٦٣   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.åÏ٩٣ مه ما ¡äقانو ٦٤   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.åÏ٩٧ مه ما æÇ ٨٦ مه¡ ٧٩ مه ¡äقانو ٦٥   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.(١)¡ ٩٥ åÏ٧٥ مه ما ¡äقانو ٦٦   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.ì٦٧   هماغه ځا

.åÏ٧٩ مه ما ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï  ٦٨

.åÏ٩٠ مه ما ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï  ٦٩

.åÏ٩٨ مه ما ¡äقانو ٧٠   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.åÏ٩١ مه ما ¡äقانو ٧١   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.(٦) åÏ٩٨ مه¡ ٧٥ مه ما ¡äقانو ٧٢   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.ì٧٣       هماغه ځا

.(٦) åÏ٧٥ مه ما ¡äقانو ٧٤       Ç ÏفغانستاÇ äساسي 



Ï۲۰۱۵   قوææÇ جالÇæلى

10 Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

 æژæپر  æبنسټيز  æÇ  ÏيجاÇ  Ï  æندÏ Ï æÇ  íكړ تخصيص   ææ نه  åجوæ مالي كافي  يې   åÑلپا پاتو æاليتونو  بيرته   æډير  Ï چې   åكړ  ÏÑ ليلÏ ېÏ په هغه  جرګې  æلسي 

 Ï پاÑلماä غړæ په عين حاá كې Ï ماليي Ñæكوæنكو په لګښت كابل بانك ته 
٧٥

 .åÏښوæ نديښنهÇ åÑæخپله ژ åړÇ په ÕختصاÇ Ï ډير لږ مالي سرچينو Ï يې åÑلپا

يوæلس  جرګې  سم¡ æلسي   åسر له Ñسيدلو  قطعيه Ñيپوټ   Ï  Çخو له  حكومت   Ï پر Ïې   åبرسير  
٧٦

Çعترæ ÖÇكړ.  ټينګ  باندې  مرستې  مالي  په   æلرÇډ  äمليو  ٧٠  Ï

 æÇ طالعاتوÇ Ï æÇ ÊÑÇÒæ ÚفاÏ Ï په توګه áمثا Ï  
٧٧

.åÏ نه íكړ Ýجو لويه برخه مصرÏخپلو پرمختيا يي بو Ï لي يېæ غوښتل  چېæÇÑ åÑلپا ÈÇستجوÇ Ï äÇيرÒæ

 äلماÑپا  Ï .
٧٨
منلو æړ æګاڼه نه   Ï Ýمصر كښته  څخه  سلنې   ٧٠ له  جرګې  كړæ ºåæ íلسي   Ýمصر بوÏجه  پرمختيايي  سلنه   ١٢  æÇ ٩  åسر ترتيب  په   ÊÑÇÒæ فرهنګ

 ÏÑÇæ Çتهامونه   ÎÇپر  åړÇ په   Ïفسا  æÇ Çخيستلو   æبډ  Ï  æÇ  ææ"ډæګډ"  æÇ"مديريت توګه   åړæنا په   "  äجريا بحث   Ï  åسر هغه  له   æÇ  ÈÇستجوÇ  Ï حكومت   Ï  Çخو له 

 æÇ ننهæګوند سياسي   Ï برخه لويه   äشتو نه   Ï يوغږۍ  Ï كې جرګې  په æلسي   
٧٩

.íشو نه   åترسر غوښتنى  ټولي  جرګې  كې æ Ïلسي   åجوړ نهايي æÑغه  په   æÇ ºáشو

.íكيږ ګڼل  نشتوÇلى   ÏتحاÇ سياسي  Ï كې  äلماÑپا په 

 åندÏ مهمه   Ñڅا  Ï باندې   äپرجريا بوÏجې   Ï  Çخو له  قوې  مقننه   Ï هم  نشتوÇلي  æضاحت   Ï  æÇ موجوÏيت  تشو   Ï كې  چوكاټ  قانوني  Çړæند  په  Ïې¡  پر   åبرسير

تايېد   Çخو له  æلسمشر   Ï  æÇ تصويب   Çخو له  جرګى  æلسي   Ï بوÏجه  چې  Ïې  تر  æÑæسته  چې   åÏ نه  مالومه   ÓساÇپر  äقانو Çساسي   Ï چې   ÇÏ  ìلومړ  .íæÏæمحد

سقف   æÇ كرښو  æځانګړ په  بوÏجې   Ï كې  áكا  ٢٠١٢  æÇ ٢٠١١ په  څنګه.  كه  شي   ìÇكيد عملي   Çخو له   äلماÑپا يا   äفرما تقنيني   Ï äبدلو كې  كرښو  په  بوÏجې   Ï شي

(چت) كې بدلوä پرته له Ïې چې تقنيني جرياä ته æالړ شي¡ Ï مقننه قوې Ï ډيرÇ æعترÇضونو سبب شوæÇ ¡å نږææ ìÏ چه æ Ïخت Ï ماليې Òæير په æلسي جرګې 

 äقانو چې Ç Ïساسي   íكيږ صوÇÏ ¡ÊÑسې æيل  هر  په   .íلر نه   Ñال  íځانګړ حل   Ï åÑلپا حل   Ï تشې قانوÏÏ äې   Çساسي 
٨٠

شي. مخامخ   åسر له ÇÑيې   Ñæبا نه   Ï كې

 
٨١

.ìموندال نشي   äبدلو لياÑې  له   äفرما تقنيني   Ï جهÏبو پربنسټ  ماÏې  مې   ٧٩  Ï æÇ ºشىÄ چلند  äقانو بل  هر  لكه   åسر بوÏجى  له  بايد   ÓساÇپر ماÏې  مې   ٩٧

ÇجرÇييه قوې æ ÇÏړتيا ÑÏلوÏلې åÏ چې پرقضاييه قوې باندې Ï تكيې له لياÑې Ï پاÑلماä له خوÏ Ç قانوä جوړæنې په صالحيتونو باندې تيرæ ìكړÇ Ï .íساسي 

الندې  تركتنې   ÞنطباÇ فرمانونو  تقنيني   æÇ قوÇنينو   Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  غوښتنه  په  حكومت   Ï شي   ìكوال محكمه   åستر كې¡  Ñڼا  په  ماÏې   ١٢١  Ï  äقانو

ته  محكمې  سترې   åÑلپا كتنې  قضايي   Ï åسر ګټې Çخيستنى  په  څخه  ماÏې  مې   ١٢١ له  قوÇنين   íشو جوړ   Çخو له   äلماÑپا  Ï لسمشرæ كې  åلسيز  åتير په  æنيسي. 

 æÏÑÇمو  æشو  áستوÇ ټولو په  نږÏې   Çخو له  قوې  قوې¡ Ç ÏجرÇييه  كړåÏ í. قضاييه  كمزÑæې   åنډæ äلماÑپا  Ï كې جوړæلو  په   äقانو  Ï يې توګه  په Ïې   æÇ íÏ ليږلي

كې خپلې نظريې Ç ÏجرÇييه قوې له غوښتنې سرå سم بياä كړÇÏ .íÏ íسې كړنو حكومت ته Ç ÇÏمكاÑæ äكړææ í چې قوÇنين Ï پاÑلماä له تصويب يا نه تصويب 

 .åæ يې غوښتنه  چې   íكړ عملي   áæډ هغه  په  پرته¡  څخه 

كې   ÏÑمو  åيو په   .íÏ Çستولي  ته  محكمې  سترې   åÑلپا Ïبياكتنې   ææ  íشو تصويب   Çخو له   äلماÑپا  Ï چې  قوÇنين  هغه  حكومت  كې¡   æÏÑÇمو ÑÏې  په   åلږ تر  لږ 

Òياتي   Ñæ يې  ماÏې  ÇÏسې   æÇ كړ  تعديل   äقانو  äلماÑپا ÑæÇÑسيد¡  ته   äلماÑپا  äقانو  íنوموړ چې  كله  كړ.  تصويب   äقانو Ïپلوماتانو   Ï  äفغانستاÇ  Ï  äلماÑپا

 ìشو ÍصالÇ äقانو Ï æÇ كړæ ÖÇعترÇ غو تعديلونوÏ لسمشر پرæ .íلرæ بهرنۍ ميرمنې æÇ تابعيتونه åæÏ ìنشي كوال äيپلوماتاÏ äفغاÇ يې ÓساÇچې پر íكړ

ياæÏنه   åÏ مهمه   .áكړ  ÏÑ يې  تعديلونه   äلماÑپا  Ï  æÇ æكړ  مالتړ  څخه  نظر  له  حكومت   Ï محكمې  سترې   .åæستاÇæ ته  محكمې  سترې   åÑلپا بياكتنې   Ï يې  متن 

 äتربحث الندې قانو æÇ خليÇæ Ñله صالحيت څخه كا ÏÑ Ï شي ìلسمشر كوالæ ¡íړæÇÑ Êكې تعديال äقانو íندېز شوÇړæ په Çحكومت له خو Ï شي¡ كله چېæ

 æÇ ¡ìسيږÑ نهÄ ته قوå كومې æÑغې جوړې  كه چيرې مقننه   .íæحل بشپړÇمر ډáæ قانوä خپل تقنيني  په Ïې   ¡íليږæ ته  äلماÑبيرته پا ìيوځا åسر له Ïاليلو   ÏÑ Ï

.íستوÇæ ته محكمې  سترې   äقانو شي   ìكوال  åقو كې ÇجرÇييه  حالت  په ÇÏسې   ¡íكړ تصويب  بڼه  پخوÇنۍ  په   äقانو

 Ï چې   íكړ تاثير  باندې  æړتيا  په   äلماÑپا  Ï هم  سيستمونو  ټاكنو   Ï  æÇ ظرفيت¡   æغړ  æځانګړ  Ï  äلماÑپا  Ï  ¡äشتو نه  ياæÏنې  جوړښتيزې   Ï لكه  عوÇمل  ÇÏسې 

شتوÏ Ï äې  نه  ظرفيت  جوړښتيز   æÇ شخصي  Ï ¡بيا  åتير په   .íكړ نه   åترسر خپلې Ïندې  توګه  په  څانګې   ìبرÇبر  Ï åسر څانګو   æÑنو له   æÇ كېÇخپلو يوې   Ï لتæÏ

 äلماÑپا پرته¡  څخه   äقانو بخښني  عمومې  له  كې¡  تاÑيخ  په   æÑæÏ  æÏ  Ï  .
٨٢

íلوبوæ  áæÑ  íقو  æÇ غښتلى  كې  جوړæلو  په  قوÇنينو   Ï  äلماÑپا چې   íكړ  ìمخنيو

بريالۍ   åقو مقننه  پوÑې¡  ترنن Ñæځې  پرÏې¡   åبرسير  .íÏ íشو خوæ ÇړÇندېز  له  حكومت   Ï يا  æÇ ÏلوÑÏ äشتو  Çپخو يې  يا  چې   íكړ تصويب  قوÇنين  هغه  يوÒÇې 

ګټه  څخه  جوړæلو  له   äكميسيو  íځانګړ  Ï  åÑلپا تحقيق   Ï كړنو   Ï حكومت   Ï  ÓساÇپر ماÏې   ٨٩  Ï  æÇ مكانيزمونو  غښتلو  له   ÊÑنظا  æÇ  Ñڅا  Ï چې   åÏ نه   íشو

 
٨٣

.íكړ پوÑته 

https://www.afghanistan-analysts.org/budget- ¡(á٢٠١٣ كا Ï  شننونكو شبكه Ï äفغانستاÇ Ï"åالړæ خصتۍ تهÑ لسي جرګه ژمنۍæ :جه په نا څرګند حالت كېÏ٧٥       عبيد علي¡ "بو

 /through-impeachments-pending-wolesi-jirga-went-intowinter-recess  ( السرسى Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر ١ ) .

.ì٧٦       هماغه ځا

.ì٧٧      هماغه ځا

http://www.afghanvoice.org.uk/avfm1/mypanel/pdfeng/Donor- Ïاليل"  لګولو   Ï شرÇيطو   Ï  äپرجريا بوÏجې   äفغانستاÇ  Ï  Çخو له  كوæنكو  مرسته   Ï"¡نهæغږ  äفغاÇ    ٧٨

condionalities-paper-20130705-204625.pdf ( السرسى Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر په ١). 

. (Budget Through, impeach ments pending)"جه په نا څرګند حالت كېÏ٧٩     عبيد " بو

٨٠      غزáÇ حاÓÑ ( په Çساسى قوÇنينو كې Ï پرæفيسوÑ مرستياله¡ Ç ÏفغانستاÇ äمريكائي پوهنتوä) شخصى نظريه   Ï ٢٠١٤ كاÂ Ï áګشت ١١.

.ì٨١      هماغه ځا

 æÇ Êبلير äÇæ تيناÑما Ï ليكنه ÇÏ .ÆÑګوæ ¡سونهÑÏ íشو åÏÒ يوې لسيزې مرستي نه Ï ته äفغانستاÇ :ÑنځوÇ íÑخلې  فوÇيوې مد Ï"¿Ñپه لو äلماÑغيزمن پاÇ ډير åيوÏ "¡ãæيينباæ .ين ګæÑما Ï ٨٢

 äفغانستاÇ Ï :بى ثباتي  يو لنډيز( كابل æÇ ټاكنې á٢٠١٠ كا Ï ¡كې  äلسي جرګه په پرله پسې بدلوæ ¡سنÑنا الÇ º(شننونكو شبكه¡ ٢٠١٢ Ï äفغانستاÇ Ï :كايل) .åÏ تصحيح  شوې Çله خو  æكو ìÑسا

Ï څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد¡ ٢٠١٠)

.åÏ٨٩ ما ¡äقانو قانوä¡ ٩٠¡ Ç ÏفغانستاÇ äساسى  ٨٣    Çهلر æÇ نوÇ Ï ¡ÑفغانستاÇ äساسي 
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٨٤

.  íكو مخنيوۍ   æجوړيد  Ï يوÏتحاÇ æÇ نوæګوند سياسي   Ï كى  äلماÑپا په  چې   ¡íكيږ ټاكل   ÓساÇپر سيستم   Ï يوÇÑ نكىæيدÏليږ نه  غړÇæ Ï íحد   äلماÑپا  Ï

حتى Ï حكومت  چې   åسر په پاملرنې  ته  خبرې  سرÇÑ åټوليږÏ .íې   ÓساÇپر شبكو   æمالتړ يا  كرښو  قومي   Ï íغړ  äلماÑپا  Ï ¡كې  äشتو نه  په  Ï سياسي Çيدلوژۍ 

بل  يا  æلسمشر   Ï" كې  حقيقت  مالتړæنكي"په  حكومت   Ï  "¡íكو  ÈيتوÒستاÇ ډلو  قومي  مختلفو   Ï چې   åÏ مجموعه  Çشخاصو   æÇ شخصيتونو   íقو  Ï  äÇيرÒæ

ژÏ Ñ ځانګړæ æكيالنو Ï سيالۍ  ډير   ¡íÏ íشو قدمونه Çخيستل  كې   Ñال په  جوړæلو   Ï ډلو  äيسيوÒپوÇ Ï چې كله  حتى   .íكوÑæ نكو"معناæمالتړ  Ï يرÒæ كمنÇæ

چې  ځكه   ¡íÏ íشو ګڼل  پايښته"  بې  ډلې"  مخالفې  كې   äلماÑپا په   .íÏ íشو شخړÇ æÇ æنشعابونو Çخته  په  پرسر  نيولو   Ï هبرۍÑ æÇ مشرۍ  Ï æÇ ګټو كوæنكو 

نو   ¡íكړ  íندÇړæ ګټې ډيرې  ته   íهغو حكومت  چې  كله   ºځيÑæ ته  Óال يې  ګتې  شخصي  چې   íÏ íشو پاتې  كې   äيسيوÒپوÇ په هغو  تر  يوÒÇې   íغړ  äلماÑپا  Ï

٨٥
.íÏ íكړ  áبد خپل ÑÏيځونه   Þشو  ÇÑخو په   ìغړ  äلماÑپا  Ï

 Óال ته  حكومت  شي.  متحد   åسر ÒæيرÇنو  له  حكومت   Ï  æÇ æلسمشر  له  چې   íلر  äشتو ګټي  سترې  كې  حقيقت  په  ته   æغړ  äلماÑپا  Ï æÑæسته¡   æكيد ټاكل  له 

په æلسوÇليو  شي   ìÇكيد كې  ګټو  په Ïغو   .íæ برÇبر ګټي  لړ  يو  ته  ټولنو   æÇ نيوÑكو  íهغو  Ï ¡æغړ  æځانګړ پاÑلمانو   Ï ¡áلر ښو Çړيكو   Ï åسر هغه  له   æÇ موندنه

 íلر  Ñæبا څيړæنكې   .íæ شامل مالتړ¡  څخه  سوÇÏګرۍ  شخصي  له   ìهغو  Ï يا  تمويل  كمپاين   Ï كې"¡  نږÏې æخت  په  ته  ټاكنو  بيا   åتير Çمنيت "په   ìهغو  Ï كې 

چې په تيرå بيا Ç Ïنتخاباتو په مهاá كې Ï پاÑلماÏ ä غړÇ æÇ æجرÇييه قوې ترمينځ خوÇÑ ډير يوÇæلى تر سترګو كيږí¡ ځكه چې پاÑلماä ته نوماندÏ äÇ بيا ټاكل 

په Çنتخاباتو  توګه  په Ïې   æÇ íكو ترالسه  څخه  ټولنو  خپلو  له  تمويل   æÇ پيسې بيا   äÇكانديد ځينې   
٨٦

.íلر ته Çړتيا  مالي æجوهو   æÇ پيسو  åÑلپا كمپاين   Ï æكيد

 Ï باندې  قرæÏÇÏÑÇنو  په  حكومت   Ï  æÇ شبكو¡  كوæنكو  مالتړ  سوÇÏګريو¡  شخصي  پخپلو   Ñنو ځيني   .íكو Çضافه  هم   Ñبا بل  يو  هكله  په  Ñæكولو   Èحسا  Ï كې 

 íقو يو  هم¡   åÑلپا حكومت Òæ ÏيرÇنو   Ï 
٨٧

شي.  ìتالÑæ ته  Óال الÑې  له  ټينګو Çړيكو   Ï åسر قوې  له ÇجرÇييه   áټو  ÇÏ چې  ¡íكو تكيه  توګه  په  سرچينې   Ï تمويل

 äلماÑپا  Ï توګه منظمه  په   äÇيرÒæ حكومت  Ï چې  íلر  Ïجوæ يپوټونهÑ ÎÇپر نږÏې Çړيكې æلرÇÏ .íسې   åسر  æغړ له   äلماÑپا  Ï ترڅو لرې   Ïجوæ Þمشو څرګند   æÇ

 . 
٨٨

íكړ ډÇډمن  باÇÑ Ñæيو Çخيستل   Ï ترڅو  íæÑمقر  äÇخپلو خپل   æغړ  Ï

برÇبر  ته Âسانتيا æې   äبدلو هم ÑÏ Ïيځونو   ¡íستعمالوÇ يېÇÑ څنګه  íغړ  äلماÑپا  Ï چې  äشتو نه   æÏسناÇ سېÇÏ Ï كې  æغونډ عمومي  په  لكه  كړنې  نوÑې  ځينې 

نتيجه  شي.  مستند  بيا Ñæسته  چې   íثبتيږ نه  كې  مقابل  په  نومونو   Ï æغړ  æځانګړ  Ï äلماÑپا  Ï æÇ ¡íكيږ  áشمير يوÒÇې Ï "هو" æÇ "نه" ÇÑيې   ¡áمها  ÓæÇ .íæ

 äغبرګو له  هڅې  كې   Ñال په  سمونونو   Ï  åړÇ Ïې  په   .íلر نه   äشتو  áكوÑæ  Èحسا عامه   íستعمالوÇ  áæډ څه  ÇÑيه  خپله   íغړ  äلماÑپا  Ï چې  هكله  Ïې  په  چې   ÇÏ

 åړÇ په ÈخونديتوæÇ لګښتونو Ï æغړ æځانګړ Ï äلماÑپا Ï هم چې åÑې لپاÏÏ بلكې ¡íنه لر Ïجوæ åÏÇÑÇ چې سياسي åÑې لپاÏÏ ېÒÇنه يو íÏ íمخامخ شو åسر

 
٨٩

.íلر  äشتو Çنديښنې 

كه څه هم Ç ÏفغانستاÇ äساسي قانوä په تيوíÑ كې Ï Ïغو ææÏ څانګو ترمننځ Ï صالحيت جالÇæلى تصريح كړåÏ í¡ خو په عمل كې Ç ÏجرÇييه قوí په صالحيت 

æÇ كړنو باندې Ï مقننه قوې Ï مؤثر څاÑ ظرفيت محدÏæ شوÏ .ìÏ ì پاÑلماÏ ä نه ÇغيزمنتوÈ لپاåÑ ډير عوÇمل æجوÏ لرí. خو په Ïې Çړå چې پاÑلماæ äلي ټوټې 

څخه  كړنالÑې  له  ګوند  يو   Ï چې  åÏ سيستم ليږæÏنكى ÇÑيې  نه   æÇ حدÇæ Ï عامل  ìمركز  ìÏ íشو  áبيو پرمخ  سم   åسر ګټو  له   æغړ  æځانګړ  Ï æ íشو پاته  ټوټې 

 åÑلپا ÏتحاÇ غيزمن سياسيÇ لماني ډلې ياÑپا Ï چې íكړ Çپيد åÏ ړتيا نهæ ېÏÏ ې خبرې په نتيجه كې هيڅ ګوندÏÏ .مخه نيسي äæګډ Ï په ټاكنو كې ìæپه پير

.íكړ  áæكنتر  ìتير قوې  چې Ç ÏجرÇييه   íليږæ ته  äلماÑپا  íغړ  åلږ تر  لږ 

٣ .٥ åقو قضاييه 

 åجوړ څخه  محكمو  ÇبتدÇييه   æÇ محكمو  له   ÝستيناÇ  Ï محكمې   íستر له   åقو قضاييه   .  
٩٠

ìÏ  äګاÑÇ مستقل  يو  æÏلت   Ï  åقو قضاييه  پربنسټ   äقانو Çساسي   Ï

 .
٩٢

íلر  ìځا سركې"  په   ìقو قضاييه   Ï " لتæÏ Ï "توګه په   äګاÑÇ قضايې ستر   Ï " محكمه  åستر  
٩١

.íتنظميږ  íÑليا له   äقانو  Ï يې تشكيالÇæ æÇ Êكونه  چې   åÏ

 ìځا كې   äقانو په Çساسي  چې  حكمونه   íمالتړ  Ïæمحد هغه   .íلر صرÇحت  لږ   åړÇ په خپلوÇكۍ   Ï قوې قضاييه   Ï حكمونه شمير  يو   äقانو حاÇ Ï ¡áساسي  هر  په 

لرí ډير لږ  Ç Ïساسي قانوä له غوښتنې سرå سم په عمل كې تطبيقيږæ .íلسمشر په عمل كې پر قضاييه قوې باندې Ï پاæ ãړ كنترáæ لرí. په سترå محكمه كې 

پاملرنه  ته   áمها  Ñكا  Ï æشو  áÑګوما  Ï æÇ ¡íكيږ عملي  نه   íÏ íشو كې  æيل   äقانو په Çساسي  چې  څه  هغه  كې  عمل  په   ¡åسر  åسر  ãمكانيز ټينګ  له  ګوماÑنو   Ï

ټوله  چې   åÏ معنا په Ïې   Úموضو  ÇÏ æÇ ¡íلر  áæكنتر ليد æړ   Ï ìباند كولو   áعز په   íهغو  Ï æÇ لوæÑمقر په  قاضيانو   Ï محكمو نه æ .åÏلسمشر Ç ÏبتدÇييه   íشو

 ÇÏ محكمې  توګه  په  بېلګې   Ï  .åÏ  ìشو  Ïæمحد څخه   æÑال مهمو  شمير  يو  له   ßÇæ قانوني  محكمو    Ï Ïې  پر   åبرسير  .åÏ الندې   ßÇæ تر  æلسمشر   Ï  åقو قضاييه 

 ÇÏ يې  ته  æلسمشر  چې   íلر  Ïجوæ  íæستثناÇ ډيرې   ¡íÏ نهايي  فيصلې  محكمو   Ï هم  څه  كه   .  
٩٣

íكړ محاكمه   íغړ  íقو ÇجرÇييه   Ï چې   íلر نه   ßÇæ .قانوني 

٨٤     Ç ÏندÑيو æÑنالد æÇ جاä كرÇ Ï" ¡ìفغانستاÏ ä ټاكنو Ï سيستم Ï جوړæنه Ç Ïصالحاتو لپاÏ åÑاليل Ç æÇختياæÑنه"¡ (كابل¡ Ç ÏفغانستاÏ ä څيړنى æÒÑÇ æÇنې Çæحد¡٢٠١٢)

٨٥     Çنا الÑسن¡ "æلسي جرګه په پرله پسې بدلوä  كې¡ Ï ٢٠١٠ كاá ټاكنې æÇ بى ثباتي  ١ "¡ ( كابل¡ Ç ÏفغانستاÏ ä څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد¡  ٢٠١٠)¡ ٣١.

٨٦       Çنا الÑسن ¡ "æلسي جرګه په پرله پسې بدلوä  كې¡ Ï ٢٠١٠ كاá ټاكنې æÇ بى ثباتي ١ " ¡ ( كابل¡ Ç ÏفغانستاÏ ä څيړنې æÒÑÇ æÇنى Çæحد¡ ٢٠١٠) ٢١.

٨٧      نوحا كابرæ Ï" ¡äلسي جرګې Ï تمويل Ï سرچينو سياسى ÇقتصاÇ Ï æÇ ¡Ïفغانستاä په پاÑلماä كې Ç ÏستاÒيتوÈ په ÇړÏ å هغوÇ ìغيز"¡  ( كابل¡ Ç ÏفغانستاÏ ä څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد¡ ٢٠١١) ¡ ٧-٨.

٨٨      الÑسن¡ æلسي جرګه په پرله پسې بدلوä كې¡ ٨.

٨٩     الÑسن¡ æلسي جرګه په پرله پسې بدلوä كې¡ ٩.

.åÏ١١٦ مه ما ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï  ٩٠

.ì٩١  هماغه ځا

.ì٩٢  هماغه ځا

قانوä¡ ٦٩ ¡ ٧٨ ماÏې Çساسى   äفغانستاÇ  Ï ٩٣
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هكله  په  كتنې  قضايې   Ï صالحيت  قوې  قضاييه   Ï چې   íÏ ماÏې  هغه   åستونز لويه   
٩٤

.íكړ  ÁلغاÇ يا  لږ  ګانې   Çجز نوÑې   æÇ  ÁÇجز  ãÇعدÇ  Ï چې   íكړÑæ صالحيت 

.íكو  ìÑæكمز كې   áæكنتر  æÇڅاړ په  څانګو   ææÏ æÑنو  Ï ظرفيت قوې  قضاييه   Ï كې حقيقت  په   æÇ ¡íæÏæمحد

 ºíلرæ عمر كاله  څلويښت   åلږ تر  لږ  بايد   äقاضيا محكمې  سترې   Ï .
٩٥

íكېږ  åترسر  Çخو له  تايېد æ Ïلسمشر  په  جرګې  ګوماÑني æ Ïلسي  كې  محكمې  سترې  په 

ښه   Ï  ºíلرæ تجربې   åÑپو كې   ãنظا قضايې  په   äفغانستاÇ  Ï  áæډ  Çهمد  æÇ كړې   åÏÒ لوړې  كې  علومو  فقهې  Çسالمي  يا  حقوقي  په   ºíلرæ تابعيت   äفغانستاÇ  Ï

æظيفې   Ï  ºíæ نه   íشو  ãمحكو جرمونو  ضد   íبشر يا  محرæميت  په  څخه  حقوقو  مدني  له   ¡ãجر په   Çخو له  محكمې   Ï  ºíæ لرæنكي   Êشهر نيك   æÇ شخصيت 

 ºåÑلپا كلونو   æÑڅلو  Ï íغړ مومي: ÑÏې   ÊÑصو ترتيب   په Ïې  كې  پيل  په  ګوماÑنې  كې  محكمه   åستر په   
٩٦

.íلر غړيتوæ Èنه  ګوندكې  سياسي  په  كې  په æخت 

ټاكنې æÏ Ïيم  نه Ñæپيسې   æÇ ټاكنې  پيل   Ï نه   
٩٧

.íÏ åÑلپا كلونو  لسو   Ï ټاكنې  ټولې æÑæستۍ   .åÑلپا كلونو  لسو   Ï  íغړ لپاÑÏ æÇ ºåÑې  كلونو   ææÇ Ï íغړ ÑÏې 

ټاكي. توګه  په   (ÊلقضاÇ قاضي محكمې Ñ Ïييس (  سترې   Ï ìغړ يو  څخه  جملې  له   æغړ  Ï لسمشرæ 
٩٨

.íلر نه   ÒÇجو  åÑلپا ځل 

 ÏæمحدÑڅا æÇ ÊÑنظا äلماÑپا Ï åړÇ ټاكنو په Ï محكمه كې åپه ستر Çلسمشر له خوæ Ï .íÏ نه íشو åترسر ÓساÇصولو پرÇ Ï äساسي قانوÇ Ï په عمل كې ټاكنې

 ìÏلهاÇ فضل ìÒلمسشر كرæ 
٩٩

.ìشو åجوړ åæ لسي جرګه ال نهæ چى لمړۍ åشوæ ختæ سمبر كې هغهÏ په á٢٠١١ كا  Ï åÑæÏ لومړۍ (لوÑګوما) ټاكنو Ï .ìÏ ìشو

قاضي   Ï  Çخو له   ìÒكر æلسمشر   Ï  ìÑÇشينو كې   áكا  ٢٠٠٦ په   
١٠٠

. æټاكه  كې  محكمې  سترې  په  مشر  پخوÇنى  مدÑسې  يوې    Ï  æÇ Çسالميست  يو   ¡ìÑÇشينو

نه  يې   íكړ  åÏÒ حقوقي  مسلكى  مذهبى  غير  چې  كړ   ÏÑ ÇÑيو  موÇفقو   ٧٧  æÇ مخالفو   ١١٧ په  كبله  Ïې  له   ìÑÇشينو جرګې  æلسي  خو  شو.   Ñمقر توګه  په   ÊلقضاÇ

پخوÇنى  خپل  عظيمي   ãلسالÇعبد جمهوÑ Ñييس æلسمشر æÑæسته   
١٠١

.åÏلوÑÏ åغيزÇ  ìلو نظرياتو  مذهبي   åÑكا محاقظه  يي  باندې   æپريكړ قضايې  په    æÇ لرلي 

 æÇ  ææ نه   ìسړ  ìشو  áپيژند ډير  كې  æخت  هغه  په  عظيمي  قاضي  شو.  تايېد   Çخو له  جرګې  æلسي   Ï  æÇ æټاكه  توګه  په   ÊلقضاÇ قاضي   íنو  Ï  Ñسالكا حقوقى 

 æÇ  åكړ تمديد   åÏمو  Ñكا  Ï هغه   Ï كې  تناقض  په  څخه   äقانو Çساسي  له  æلسمشر  نو   åشو  åÑپو  åÑæÏ عظيمي  قاضي   Ï چې  كله   
١٠٢

 .åكيد ګڼل  شخصيت   áمعتد

عظيمي يې Ï"سرپرست قاضي ÇلقضاÊ"په توګه مقرÑ كړ چې په Çساسي قانوä كې يې æجوÏ نه ÑÏلوÏ. په ÇÏسي كولو سرæ ¡åلسمشر æ Ïلسي جرګې تايېدæنه 

 
١٠٣

كړ.  Ñمقر الÑې  له   äفرما تقنيني   Ï يې  ÊلقضاÇ قاضي  æÇ لهæÒÑغوæ åنظر له  توګه   åÑپو په  يې  جرګه  غوښت¡ æ æÇلسي 

.(١٨) ٦٤  ¡äقانو Çساسى   äفغانستاÇ  Ï ٩٤

.åÏ١١٧ مه ما  ¡äقانو Çساسى   äفغانستاÇ  Ï ٩٥

.åÏ١١٨ مه ما ¡äقانو Çساسى   äفغانستاÇ  Ï  ٩٦

.åÏ١١٧ مه ما  ¡äقانو Çساسى   äفغانستاÇ  Ï ٩٧

.ì٩٨      هماغه ځا

.áÏلوÑÏ كونهÇæ ÎÇټاكنو پر Ï كې æÑÇÏÇ لت پهæÏ Ï لسمشرæ ÓساÇ موقتى تنفيذ پر äساسى قانوÇ Ï á١٩٦٤ كا Ï æÇ فقتنامىÇمو Ï بن Ï ¡كې á٩٩ په ٢٠٠١ كا

١٠٠         سترې محكمې ته Ï قاضى شينوÏ ìÑÇ ټاكنو په æخت كې  Ï ٢٠٠٤ كاÇ áساسي قانوä نافذ شوí نه ÇÏ .ææسې Çنديښنو æجوÑÏ ÏلوÏ چې Ï شينوìÑÇ تقرÏ Ñ ١٩٦٤ كاá له Çساسي قانوä سرå تناقص 

 ìسيدالÑ خت كې ٨٠ كلونو تهæ عمر په هغه ìÑÇشينو  æÇ ¡ææ قاضيانو عمر له شپيتو كلونو څخه لږ منلى Ï سترې محكمې Ï ÓساÇې پرÏ١٠٥ مې ما Ï äساسي قانوÇ íنومړ Ï   ځكه چې ¡ÏلوÑÏ

.٧¡ "äقضائيه قوې بيا سمو íيجاړ شوæ Ï äفغانستاÇ Ï" ¡ډلى Ï äÇبحر áÇنړيو  Ï .ææ

.åæ برخه åبنديز يو Ï باندې äكې نومړې په تلويزيو áپه توګه¡ په ٢٠٠٣  كا áمثا Ï :íكړæ ìنقيضى پريكړ æÇ خت كې سترې محكمې يو شمير ضدæ ندې پهÏ Ï هغه Ï ١٠١         په حقيقت كې

 åپيل كړ   åÒÑقاضيانو پر ضد مبا æفاسد Ï ئيه محكمو په كچهÇبتدÇ Ï په پيل كې Ñخپل كا Ï عظيمى .ÆÑګوæ ¡٩ ¡"áې قضائيه قوې بيا سموÑæكمز æÇ íماتې شو Ï äفغانستاÇ Ï" ¡ډله äÇبحر áÇنړيو Ï      ١٠٢

æÇ هڅه ئى æكړå چې  له محافظه كاæÑ قاضيانو څخه ځاä خالÕ كړí. خو په هر حاá¡ له همهغه æخت څخه نوموړí په ډيرæ موæÏÑÇ كې Ï كرÑ Ï ìÒژيم مالتړ æكړ æÇ ډير æختونه يې متضاíÏ پريكړې 

æكړې. په Ïغو پريكړæ كې Ï ژÑæناليزÏ  ã يوåÏÒ å كوæنكي پر ضد چې Ç Ïسالمى قانوä الندې Ï ښځو Ï حقونو په Çړå يى موæ ÏÇيشل Ï سختى جزÁÇ غوښتونكى شو¡ æÇ هغه ÇÏ عمل  يې كفر æګاڼه. 

.١٤ ".Ñسخته ال æÇ åÏږæÇ Ïليږ Ï á٢٠١٤ كا Ï :äفغانستاÇ " ¡ډلى Ï äÇبحر áÇنړيو  Ï ١٠٣

 ÇÏ٣نځوÇÏ :Ñفغانستاä قضائيه Ï åÑÇÏÇ يوې محكمې په غونډå كې
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ماÏې   ١٢٧  Ï äقانو څه æيلي Ç Ï .íæساسي  بل   äقانو چې Çساسي   ÇÏ مګر نشي¡   ìÇكيد  áعز شى  تكميل  يې   åÑæÏ چې له Ïې  مخكى   äقاضيا محكمې  سترې   Ï

 ÁÇجرÇ ندې پهÏ خپلې Ï يا ÈتكاÑÇ Ï ãجر"Ï ېيمه برخهÑÏ åيو æغړ Ï لسي جرګېæ Ï شي چې ìÇكيد áæخت معزæ ې هغهÒÇيو äسترې محكمې قاضيا Ï ÓساÇپر

تصويب  غوښتنه  چې  كله   
١٠٤

 íكړ تايېد  غوښتنه   ÇÏ برخه غړÑÏ åæÏ æېيمه   Ï جرګې غوښتنه æكړæ Ï æÇ íلسى  محاكمې   Ï قاضي يو   Ï سبب جرã"په  تړلي  پوÑې 

هڅه  جرګې  شي¡ æلسي   åڅرګند به  الندې  چې  لكه   
١٠٥

.íكيږ ته ÇÑجع  محكمي   íځانګړ يوې   Úموضو  æÇ íكيږ  áشمير  áæمعز څخه   åندÏ خپلې له  قاضي  نو   åشو

æكړå چې Ï سترې محكمې شپږ قاضياÏ ä ٢٠١٠ كاÏ á پاÑلماني ټاكنو Ï پاتو شوÇ æغيزæ په علت Ï خپلو Ïندæ څخه ګوښه كړí. په هر حاá هغه جرياä چې æلسي 

كې  په æخت   ÁÇجرÇ Ï ندېÏ خپلې  Ï يا  ãقاضيانو "جر چې Ïغو   åكړ نه  ثابته  بيا¡ ÇÏيې   åتير په   æÇ ¡ÏلوÑÏ نه  ÞنتطباÇ يې  åسر ماÏې   ١٢٧  Ï ææ íكړ ته  مخ  جرګې 

كوã جرã"ترسرå كړíæ í. په ìÏ توګه¡ كه څه هم æ Ïلسي جرګې æÏې ÑÏېيمې برخې Ï شپږ قاضيانو پر ضد ÇÑيه Ñæكړå¡ خو Ïغه جرياÏ ä قاضيانو په æړÇندې 

شو. ګڼل  څه Äنه  بل  نندÑÇې  يوې  له  بې  تايېد ÇÑيه  نه   Ï

 Ï قوې  قضاييه   Ï بايد  محكمه   åستر چې   íكو توضيح  فصل   åړÇ په  قوې  قضاييه   Ï  .
١٠٦
شي تنظيم   ÓساÇپر  äقانو  Ï بايد   Êموضوعا ÇÏخلى  قوې  قضايه   Ï

 Ï قضاييه قوÑÇÏÇ Ï íې 
١٠٧

 .íندېز كړÇړæ äسمو íÑÇÏÇ Ï محكمو Ï æÇ بايد تنظيم Êموضوعا íÑÇÏÇ áæډ Çهمد æÇ چې قضايي ¡íفتر جوړ كړÏ ېÑÇÏÇ عمومي

جال æساتي.  څخه  مدÇخلې Ç æÇغيزې  له  څانګو   æÑنو  Ï åقو قضاييه  چې   åæ هڅه كې¡ ÇÏسې   íÑتيو په   ¡áÑسپا ته   äقانو محكمې¡ Çساسي  سترې   Êموضوعا

سترې   Ï بايد  بوÏجه  قوې  قضاييه   Ï  .íÏ Ñسولي  سرته  څه  لږ  ډير   åړÇ په  خپلوÇكۍ   Ï محكمې  سترې   Ï كې   æÑچا مالي  په   æÏما  æÇ شرÇيطو   æنوموړ  ¡áحا هر  په 

 Ï سترې محكمې غړÏ ì خدمت 
١٠٨

محكمې له خوÇ بايد"Ï حكومت له سال سرå سم" جوړå شي Ï æÇ ملي بوÏجې Ï يوې برخې په توګه ملي شوÇÑ ته æړÇندې شي. 

  ÇجرÇييه قوې 
١٠٩

ÑæÏ Ïې تر پاì ته ÑسيدæÑæ æسته "Ï تقاعد له ډير ښه æÇ لوÇ íمتياÒ څخه په Ïې شرØ برخمن íÏ چې په æÏلتي æÇ سياسي چاæÑ بوخت نشي"

. Ï "ډير ښه تقاعد" له ÇمتياÒ سرå سرå چې په Çساسي 
١١٠

ìÏ خيستىÇ Ñسيلې په توګه كاæ Ï Ñفشا Ï ماتو څخه په قضاييه قوې باندېÇقدÇ íجوÏڅو څو ځلى له بو

 
١١١

.íÏ څخه برخمن نه Èخونديتو æÇ (åسرپنا) له سرپټونى æÇ åÏ ìكړ شوÑæ ÒمتياÇ æÇ åÇتنخو åې كې لږÏخدمت په مو Ï قاضيانو ته ¡åÏ ìډمن شوÇكې ډ äقانو

 Ï  ìهغو  Ï تقاعد¡   Ï قاضيانو   Ï محكمو  كښته   Ï æلسمشر   
١١٢

 .íكيږ ټاكل  تايېد  په  æلسمشر   Ï  æÇ æړÇندېز  په  محكمې  سترې   Ï  äقاضيا محكمو  كښته   Ï

لرÏ .íې  كې   Óال په  صالحيت   ìلو  ìيږÑمقر  ßڅو كې  محكمو  كښته  په  چې   åړÇ په Ïې  توګه¡ æلسمشر  په  نتيجې   Ï  
١١٣

 .íلر  ßÇæ عزلولو  æÇ منلو   Ï  Á ستعفاÇ

كې   Óال په   áæكنتر قوې  قضاييه  ټولې   Ï كې  عمل  په  æلسمشر   ¡ìÏ نه  سخت  ډير   äجريا  Ñتقر  Ï كچه  په  محكمې  سترې   Ï حتى  چې   åسر پاملرنې  په  ته  خبرې 

 æندÏ Ï محكمو  Ï  íړÇغو  äلماÑپا چې  پاæ ãشي  ته  پرÇخوÇلى  هغه  چې  بيا   åتير په   æÇ  ¡íلر  åغيزÇ منفى   åبد خپلوÇكۍ  په  قوې  ÇجرÇييه   Ï Úموضو  ÇÏ لبتهÇ  .íلر

غاړÇæ åخلي. په  صالحيت  كنتې  بيا  قضايې 

محكمي پر هغو ټولو"ÏعوææÇ چې æÏ Ïلت په شموÏ á حقيقي يا حكمي Çشخاصو له خوÏ Ç مدعي يا مدعي عليه په حيث Ï قانوä له حكمونو سرå سم محكمې 

محكمو  يا  حكومت   Ï" :
١١٥

íتعريفيږ صالحيتونه ÇÏسى  قانوني  محكمې  سترې   Ï ÓساÇپر ماÏې   ١٢١  Ï äقانو لرÇ Ï .íساسي   ßÇæ قانوني  
١١٤

«íكېږ ته æړÇندې 

حكمونو  له   äقانو  Ï تفسير  هغو   Ï  æÇ مطابقت   Ï ميثاقونو  Çلمللى  بين   æÇ  æمعاهد Çلمللي  بين  فرمانونو¡  تقنيني  قوÇنينو¡   Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  غوښتنه  په 

توګه  په  بيلګې   Ï ¡íلر مخالفت   åسر چې æ Ïلسمشر   äشتو نه  په æړÇندې ÑÏ Ïيځ ÑÏلوÏلو   æÑÇÏÇ æÇ كسانو هغو   Ï 
١١٦

«ìÏ صالحيت محكمې  سترې   Ï ¡سم  åسر

١١٧
 .ìÏ íكړ  ìÑæكمز ډير  كې  قوې  قضاييه  په  ظرفيت   áæكنتر  æÇ Ñڅا  Ï قوې ګوندæنه¡ Ç ÏجرÇييه  سياسي  يا   íغړ  äيسيوÒپوÇ Ï ¡جرګه æلسي 

 äقانو Çساسي   Ï ته  محكمې  نوموړې  كې  هغې  په  چې   íÏلوÑÏ ماÏې  ځانګړې  هكله  په  محكمې   Ï  äقانو Çساسي   Ï مسوÏې  يوې   äقانو Çساسي   Ï  áكا  ٢٠٠٤  Ï

 Ï åسر  äقانو Çساسي  له   (١" :ææ ليÑسپا صالحيتونه  الندې  ته  محكمې  عالي   äقانو Çساسي   Ï ېÏمسو ماÏې  مې   ١٤٦  Ï 
١١٨

 .ææ ìشو صالحيت Ñæكړ  تفسير   Ï

څه  .كه 
١١٩

تفسير» فرمانونو  تقنيني   æÇ قوÇنينو   ¡äقانو Çساسي   Ï  (٢  .áڅيړ مطابقت   Ï ميثاقونو   æÇ ليكونو  موÇفقت  Çلمللي  بين   æÇ فرمانونو  تقنيني  قوÇنينو¡ 

.åÏ١٢٧ ما ¡äقانو ١٠٤       Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.ì١٠٥       هماغه ځا

.åÏ١٢٣ ما ¡äقانو ١٠٦      Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

 .(٢) ٤ åÏ٢٩ مه ما ¡ÆÑګوæ هم ¡äقانو صالحيت   æÇ تشكيل  Ï محكمو  Ï áæډ Çهمد ¡åÏ١٣٢ مه ما ¡äقانو ١٠٧       Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

 .åÏ١٢٥ مه ما ¡äقانو ١٠٨      Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.åÏ١٢٦ ما ¡äقانو ١٠٩      Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.٢٠٠٧)¡ ٥٥ ¡Ñڼتيا څاæÑ Ï äفغانستاÇ Ï (كابل)  "سيستم ìæسر Ï ملى بشپړتيا Ï نىæبيا جوړ Ï" ¡بىÇيما تر ¡ÓسيګوÏ æينزÑ١١٠      لو

١١١        حاÏ" ¡ ÓÑ ټاكنيزæ شكايتونوته Ñسېدنه¡ " ١٣.

.(١٣) åÏ٦٤ مه ما ºåÏ١٣٢ مه ما ¡äساسى قانوÇ äفغانستاÇ Ï        ١١٢

.ì١١٣       هماغه ځا

.åÏ١٢٠ مه ما ¡äقانو ١١٤      Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.åÏ١٢١ مه ما ¡äقانو ١١٥       Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

١١٦      ګرÇ Ï" Êæفغانستاä په نوÇ ìساسى قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلى»¡ ٩١١.

١١٧        ګرÇ Ï" ¡Êæفغانستاä په نوÇ íساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلى"Ï º٩١١ نړيوáÇ بحرäÇ ډله¡ Ç ÏفغانستاÏ ä ماتى شوې قضائيه قوì سمونه¡ ١٦.

.١٦٩ ¡äقانو ١١٨      Çهلر æÇ نوÇ Ï ¡ÑفغانستاÇ äساسي 

.١ "¡áحل كو äÇبحر Ï "¡تيير ÑكلساندÇ æÇ مپسيÏ ä١١٩      جا



Ï۲۰۱۵   قوææÇ جالÇæلى

14 Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

 áستدالÇ مخالفت ÑÏلوÇÏ Ïسې  يې   åسر نظر  له Ïې  چې  كسانو  هغو   
١٢٠

 .åæ شوې  Ýحذ  Çخو له  ډلې   Ï  íÒكر ماæ Ï åÏلسمشر  نوموړې  كه  مسوÏې  نهايي  په  هم¡ 

كاåæ چې له تاÑيخي Çړخه¡ په سترې محكمې كى هغو قاضيانو تسلط ÑÏلوÏ چې په علماæÇ ææ په Çسالمي قانوä پوهنه كې áÒæÑ شوææ í¡ هغوì په Çساسي 

قوÇنينو كې åÏÒ كړې نه æې ترسرå كړí. په يوæ åخت كې¡ Ç Ïساسي قانوä محكمه له Çسالمي پوهانو څخه جوړåæ å چې Ç ÏيرÏ äÇ ساتونكو شوÇÑ سرå يې Ñæته 

١٢١
 .ÏلوÑÏ لىÇæ

چې Ç Ïساسي  پرته  څخه  ژبې  ځانګړې  هغې   Ï ¡بنسټ پر  محكمې   äقانو شوÇ ìساسي  ته æ ÏړÇندېز  محكمې  سترې  مسوÏې  نهايي   äقانو كاÇ Ï áساسي   ٢٠٠٤  Ï

تقنيني  قوÇنينو¡   Ï  åسر  äقانو Çساسي  "له  Çæيي:  ÇÏسې   åÏما  ١٢١ æÇسنۍ   
١٢٢

.ææ  íكړÑæ صالحيتونه   ìلو ډير   ¡åæ  íشو  áړæ  Ñكا په   åړÇ په  تفسير   Ï  äقانو

 Ï سم   åسر حكمونو  له   äقانو  Ï تفسير  هغو   Ï  æÇ غوښتنه  په  محاكمو  يا  حكومت   Ï  ¡áڅيړ مطابقت   Ï ميثاقونو  Çلمللى  بين   æÇ  æمعاهد  áæلدÇ بين  فرمانونو¡ 

محكمې  عالي   äقانو شوÇ íساسي  چې æ ÏړÇندېز   íلر نه   ìځا  åفقر ماÏې æÏيمه   åÏمسو  ١٤٦  Ï كې  åÏما  ١٢١ په   áحا هر  په  خو   
١٢٣

"ìÏ صالحيت محكمې  سترې 

 áسنجو ãكو áكو Ýحذ ìيا نوموړÂ چې íمه لرÇÏÇ غه بحثÏ ¡توګه ìÏ په .ææ íكړÑæ ښانه صالحيتæÑ ÇÑتفسير خو Ï نينوÇقو æÑنو æÇ äساسي قانوÇ Ï ته يې

 Ï áكا  ٢٠٠٤  Ï ¡شي  áليدæ به كې  كرښو  الندې  په  چې  لكه   .åÏ غلېÇÑ كې ماÏې   ١٢١ په  توګه  ضمني  په   Úموضو تفسير   Ï äقانو چې Ç Ïساسي   ÇÏ يا  ææ Ñكا  íشو

 ¡ìلومړ :íلر äشتو åړÇ ې پهÏې ماÏيا Ï پوښتنې íې تفسيرÑÏ بيا åپه تير .íكيږ áشمير åÏڅخه ډكه ما ÝختالÇ æÇ بحث Ï åډير åيو åÏ١٢١ مه ما  äساسي قانوÇ

Âيا  ÑÏېيم¡   æÇ æنيسي¿  الندې  كتنې  تر  كړنې   íقو ÇجرÇييه   Ï شي   ìكوال محكمه   åستر Âيا  æÏيم¡   º¿íلر صالحيت  تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï محكمه   åستر Âيا 

١٢٤
 ¿íكړ ترالسه  صالحيت  قانوني  كتنې  يا  تفسير   Ï äقانو شي Ç Ïساسي   ìكوال جوړښتونه  يا  څانګې  نوÑې 

١٢٢ ماÇÏ åÏسې صرÇحت لرí چې "هيڅ قانوä نشي كوالì په هيڅ حالت كې¡ كومه قضيه يا ساحه چې په Ïې فصل كى تحديد شوې Ï قضاييه   äساسي قانوÇ Ï

 په هر حاÇÏ ¡á ماÇ åÏضافه كوí چې كيدìÇ شي يو شمير Çستثنايي قضيې æجوæ ÏلرÏ ¡í بيلګې 
١٢٥

"íÑسپاæ ته يې ãبل مقا æÇ باسىæ قوې له صالحيت څخه

 æÇ محاكمه  æغړ  Ï كابينې  Ï ¡محاكمه شو¡ æ Ïلسمشر  پوÑته ææيل  چې  لكه   .íجوړيږ محكمې  نظامي  يا  محكمې  خاصې   åÑلپا هغو   Ï چې قضيې  هغه  توګه  په 

عملي  خپلې Ïندې  څنګه  به  محكمې   áæډ  ÇÏ چې  åړÇ ېÏ په  äقانو  Çساسي 
١٢٦

 .íكيږ  åترسر لياÑې  له  محكمو"   æځانګړ  "Ï محاكمه قاضيانو   Ï محكمې سترې   Ï

١٢٧
 .íكړæ ÊÇÇجرÇ ÓساÇپر äقانو Ï محكمې بايد áæډ ÇÏ چې íÏ يليæ يې åمرæÏ ېÒÇيو æÇ íندې كړÇړæ ìÏ تفصيل نه ãكو íكو

پوښتنه æشي   ÇÏ شي  ìÇكيد شي¡   ÁÇجرÇ "سمه  åسر  äقانو بايد"له  كتنه  قضايي  چې   íكو تصريح   åÏما مه   ١٢١ چې   åسر پاملرنې  په  ته  خبرې  پر Ïې¡ Ïې   åبرسير

قانوني   ìشو  áكړÑæ چې   åÒÇندÇ هغه   ¡áحا هر  په   
١٢٨

.íكړ تعديل   åÑلپا كتنې  قضايي   Ï  ßÇæ قانوني   ìشو  áÑسپاÑæ چې   íلر صالحيت   ÇÏ  åقو قضاييه  Âيا  چې 

١٢٢ ماÏې پرÇساÓ تحديد   Ï äلماÑپا åچې لږ تر لږ íمينځ ته كوÇÑ åنتباÇ ÇÏ لوستل åÏې ساÏې ماÏيا Ï .íضاحت نه لرæ كې äمومي په قانوæ صالحيت تعديل

 Ï چې íيل كېږæ لكه چې په الندې برخه كې 
١٢٩

كيږí ځكه چې æيل شوÏ ¡íÏ í قضاييه قوې له صالحيت څخه Ï بل جوړښت په ګټه هيڅ ساحه بهر تللى نشي. 

 äساسي قانوÇ Ï ته يې ICOIC Çساسي قانوÏ ä نظاÊÑ خپلوßÇ كميسيوä(ICOIC) له تاسيس يا جوړيدæ سرå سم¡ æلسي جرګې ÇÏسې يو قانوä تصويب كړ چې 

.ææ íكړÑæ -åكيد ګڼل  صالحيت  په  محكمو   Ï كې لمړيو  په  چې   ßÇæ هغه  -ßÇæ  څرګند تفسير   Ï

كې   ÁÇجز په   ãÇعدÇ Ï æÇ ¡"íكړ عفو  يې  يا  كمې  ګانې   Çجز چى"   íلر صالحيت  حاæ ¡áلسمشر ÏÏې  هر  په  خو   ºشي تطبيق  بايد   æÇ íÏ نهايي پريكړې  محكمو   Ï

ساتلي  كې   ÑختياÇ پخپل يوÒÇې  پرته¡ Ïغه Çæكونه  الÑښوæنو  قانوني   áæهرډ  Ï ¡لسمشرæ ېÑپو نن  تر    
١٣٠

.åÏ كې  Óال په  تايېد æ Ïلسمشر   æÇ فيصله æÑæستۍ 

æ Ï .íÏلسمشر له خوÇ له خپل ßÇæ څخه په ګټى Çخيستنى سرÏ å مرتكبينو عفو كوá څو څو åÑÇæ نه يوÒÇې Ï Ïې لپاåÑ چې Ï محكمو Ï فيصلو نهايې توÈ  ته 

يوې  په   .ìÏ ÇÑغلى  الندې  نيوكو  سختو  تر   ¡ìÏ  íكړ  ìتير هم  يې  باندې  پرحاكميت   äقانو  Ï  æÇ حقوقو  پرÇساسي  چې   åÑلپا ÏÏې  بلكې   íكړ  åÏ نه  پاملرنه  يې 

كې  پيښه  بلې  يوې  په   
١٣١

شي.  ìÇكړæ  åÏÇæ  åسر مرتكب  له  هغه  ترڅو  كړ  عفو   åÑلپا Ïې   Ï قربانى  يو   Òæتجا  Ï æلسمشر  كې  پيښه   åڅرګند ته  خلكو  عامه  ډيرې 

١٣٢
.áكړ عفو   ¡áلر يې Çړيكي   åسر له æلسمشر   íكيږ چې æيل  مرتكبين   Òæتجا ييز  ډله   Ï باندې قرباني  پخپله 

 äقانو يوÇ åساسى   Ï åÑلپا  äفغانستاÇ Ï" بينæÑ ;(٢٠١٤ څېرنى æÒÑÇ æÇنى Çæحد¡   Ï äفغانستاÇ Ï : كابل) ¡"¿ìÏ مطرحې ستونزې  كومې  شو:  كلن  لسم   äقانو كمالى¡ "Ç ÏفغانستاÇ äساسى         ١٢٠

.١٥ "áæجوړ

 .ÆÑګوæ ¡١ "¡áحل كو äÇبحر Ï" ¡تيپر ÑلكساندÇ æÇ مپسىÏ äجا Ï æÇ ¡١٥ "áæجوړ äساسى قانوÇ åيو Ï åÑلپا äفغانستاÇ Ï" بينæÑ ºلسم كلن شو äساسى قانوÇ äفغانستاÇ Ï ¡كمالى  Ï        ١٢١

. ١٦٩ ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï ¡Ñنو æÇ هلرÇ        ١٢٢

 .åÏما  ١٢١  ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï ١٢٣

. ١٦٩ ¡äقانو ١٢٤    Çهلر æÇ نوÇ Ï ¡ÑفغانستاÇ äساسى 

.åÏ١٢٢ مه ما ¡äقانو ١٢٥    Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.åÏ١٢٧ مه ما æÇ ٧٨ مه¡ ٦٩ مه ¡äقانو ١٢٦    Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

١٢٧    موسى محموìÏ (ÇجرÇئيه Ñئيس¡ Ç ÏفغانستاÏ ä بشرì حقونو خپلوßÇ كميسيوä)شخصي نظريه ٢ Ï ٢٠١٤ كاÇ áپريل.

١٢٨   غزáÇ حاÇ Ï) ÓÑساسى قانوä مرستياله پرæفيسوÇ Ï ¡åÑفغانستاÇ äمريكايى پوهنتوä¡ شخصي نظريه Ï ٢٠١٤ كاá نومبر .

.åÏ١٢٢ مه ما ¡äقانو ١٢٩   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

.(١٨) ١٢٩¡ ٦٤ åÏما ¡äقانو ١٣٠   Ç ÏفغانستاÇ äساسى 

http://www.huffingtonpost.com/2011/12/01/ ¡١٢ مه ìÑجنو Ï ٢٠١٥ Ï ¡لد پوستÑæ"íني قرباني¡ عفو كوÇندÒ Òæتجا Ï ¡لسمشرæ äفغانستاÇ Ï ¡ìÒحامد كر " ¡äيچماÑ È Ï    ١٣١

hamid-karzai-afghanistan_n_1123656.html (السرسى Ï ٢٠١٥ كاÏ á جنوìÑ ١٠ مه).

http://www.independent.co.uk/news/  ٢٠٠٨ Ç٢٤ګست  كړÇ"áنډيپيندتس.  عفو   ¡ææ تومتى   Òæتجا ييز¡  ډله  په  چى  مجرمين  ناÑينه  هغه  æلسمشر   äفغاÇ  "¡ßÑكال كيت    ١٣٢
world/asia/afghan-president-pardons-men-convicted-of-bayonet-gang-rape-907663.html (السرسى Ï ٢٠١٥ كاÏ á جنوìÑ ١٠ مه).
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 äقانو يا ÇلزÇمي. Çساسي   íÏ تيÑمشو  íكيږ  Çخو له  محكمې  سترې   Ï ÓساÇپر ماÏې   ١٢١  Ï چې بياكتنې  قضايي  چې   íلر  Ïجوæ شك  åړÇ ېÏ په ترڅنګ¡  ÏÏې 

 äكميسيو  Ï بياكتنې  Ï äقانو كمالي Ç Ïساسي  هاشم  ډÇكتر   .åÏ نه  ìشو تصويب  هم   äقانو هيڅ   åÑلپا څرګندæلو   Ï مسئلې پاتې ÏÏ æÇ ìÏې  چوپ  هكله   ìÏ په

 áستدالÇ كمالي ¡áپه هر حا .íتى بڼه لرÑفيصلې مشو ìæÏ Ï چې åÏ ې نظرÏ چې پخپله محكمه په íنه كوæÏمشر يا äكميسيو Ïيا Ï åÑې لپاÏيوې مو Ï æÇ ìغړ

 ¡"íÏ  åÑعتباÇ بى   æÇ باطل   íلرæ  Ïتضا  åسر هغه  له  چې  قوÇنين  هغه   áټو  åسر  æنافذيد له   äقانو Çساسي   Ï"ييÇæ چې   åسر پاملرني  په  ته  ماÏې   ١٦٢ چې   íكو

١٣٣
.íÏ ميÇلزÇ فيصلې محكمې   Ï شي چې ææيل   åÏ ممكنه

قاضيانو  هغو   Ï محكمو كښته   Ï ßÇæ محكمې سترې   Ï چې  íيږÏæمحد لياÑې  له   æÏÇمو هغو   Ï كې  äقانو په Çساسي  هم   Ñنو  ßÇæ æÇ صالحيت قوې  قضاييه   Ï

تر   Úموضو شي   ìكوال محكمه   åستر شي   äÑتو  ãجر په  قاضي  محكمې  كښته   Ï چې  كله   .íæ  íشو  äÑتو  ÈتكاÑÇ په  جرمونو  جنايې   Ï چې   ìæتحديد  åړÇ په 

 ¡íكړ ته æړÇندېز  موضوæ Úلسمشر  بايد  محكمه   åستر  .íكړ   áعز قاضي   ìكوال نشي  محكمه   åستر  ¡íæ نه قضيه Ñښتيا  كه   ¡áحا هر  په   ºنيسيæ الندې  Ñغو

چې   íلر نه  صالحيت  قانوني  محكمه   åستر شو  كې ææيل  پوÑته  په  چې  لكه   
١٣٤

.íلر  ßÇæ كولوÑæ Çسز  æÇ áعز  Ï قاضي  ãمجر  Ï چې  åÏ شخص هغه  æ æÇلسمشر 

١٣٥
.íكيږ محاكمه   Çخو له  محكمو   æځانګړ  Ï ìهغو چې  ځكه   ¡íكړ محاكمه   äÇيرÒæ كابينې  Ï æÇلسمشرæ

ځينې نوæÑ ستونزæ لكه Ï قاضيانو په مينځ كې Ï قضاÏ Êæ ظرفيتونو نه شتوä پخپل Ï ÑÇæ قضاييه قوې په æړتيا باندì چې æÏ Ïلت Ï يوې خپلوÇكې څانګې 

 ¡íلر نه  كړې   åÏÒ نځيوكېæښو مذهبى  غير  په   äقانو  Ï æÇ æمعاصر نويو¡  په   äقاضيا ډير  څخه  سلنې   ٦٠ له  قوې  قضاييه   Ï .åÏ كړې  åغيزÇ ¡íكړæ عمل توګه  په 

  په تيرå بيا¡ سترې محكمې كې Ï قاضي شينوíÑÇ ګوماÑنه 
١٣٦

.íÏ íكړ åنځيو كې ترسرæسالمي ښوÇ æÇ æيزÏæÏ كړې په åÏÒ خپلې حقوقي æډير ìهغه پر ځاÏ

كړې¡   åÏÒ حقوقي  áæډ هيڅ  نږÏې  چې   ¡íÏ íشو  áÑګوما  äقاضيا  Ñكا محافظه   æÇ مخالف   åسر تحوالتو  له  شمير  يو  كى  محكمو  كښته  په  چې   åشو سبب  ÏÏې 

  يوå سرæې چې Ï  شفافيت څاÑ له خوÇ شوåÏ í څرګندíæ چې قضاييه قوې ته Ï لومړÑæÏ ì ګوماÑنې Ï "مالتړ 
١٣٧

.íنه لر íكړ åÏÒ áسالمي حقوقو په شموÇ Ï

١٣٨
صوæ ÊÑموند. يې   ÓساÇ پر مشاÑكت"Ç Ïړتيا  خوæ ÇشوÏ æÇ í"قومي  شبكو"له 

ÏÏې ترڅنګ يو لړ تاÑيخي¡ سياسي عوÇمل æÇ په تيرå بيا Ç Ïفغانستاä جوړښتيز فرهنګ æÏæÏ æÇنو Ï قضاييه قوې په æړتيا چې خپلې Ïندې Ï يوې خپلوÇكې 

 ١٩٨٠ په   ¡åشوæ تاÏكو  Çخو له  ګوند  پلوå سوسياليست   ìæÑشو  Ï چې هغه  له  كې æÑæسته   áكا  ١٩٧٨ په   
١٣٩

.åÏ ìالÏلوÑÏ åغيزÇ ¡íسوÑæ ته سر  توګه  په  ÑÇÏÇې 

له  توګه   åÑپو په  توګه  بالفعل   æÇ قانوني  په  خپلوÇكۍ  قوې  قضاييه   Ï  äقانو Çساسي  شو."Ïغه  نافذ   äقانو Çساسي    áمها لنډ  يو  كې   äفغانستاÇ په  كې   áكا

په  كړنو  خپلو   Ï چې  شو  æغوښتل  څخه  محكمى  سترې  له   æÇ  áكيد  áÑګوماæ  Çخو له  هيئت  Ñييسه   Ï  ÇÑشو Çنقالبي   Ï  äقاضيا محكمې  سترې   Ï  .åيوړæ مينځه 

يې  جرمونه  كمونيست Ñژيم   Ï پرضد بشريت   Ï æÇ جرمونه جګړې   Ï چې كميشنر  پخوÇنى  حقونو   ìبشر  Ï ¡íÑÏنا  ÑÏنا  
١٤٠

".íكړÑæ يپوټÑ ته  ÇÑشو Çنقالبى   åړÇ

ګټو  له   ìهغو  Ï كې  مقابل  په  ښاÑيانو   Ï  æÇ  íيديولوژÇ له   ìهغو  Ï بايد   åقو قضاييه  چې   íæ  ÇÏ  åÑلپا كلونو  لسو  ÇÑتلونكو   Ï كړنې  Ñژيم   Ï"¡ييÇæ  íÏ څيړلي 

په  چې   ææ ÇÏ Ýهد كې   áمها  ÏږæÇ په مالتړ æشي.   ¡íæ íكړ ته  چې ÇÑ ìæÏمينځ  څخه  نظرياتو  سوسياليستى   æÇ ÈنقالÇ له چى   åæ ÇÏ موخه  .íكړæ مالتړ څخه 

 Ï بايد  قاضيانو   .íÏكښيږ ته   Çخو يوې   ÓحساÇ  æÇ فكر  خپلوÇكۍ   Ï څانګې  خپلې   Ï  åقو قضاييه  چې   íكړ بنسټيز  فرهنګ  جوړښتيز  ÇÏسې  كې  قوې  قضاييه 

 
١٤١

".íكړæ عمل توګه  په  يوې æسيلې   Ï ژيمÑ Ï åÑلپا ځپلو   Ï مخالفينو سياسي   Ï æÇ ¡مالتړ څخه  ګټو  له  ګوند  كمونيست   حاكم 

١٩٩٢ كاá كې¡ كله چې مجاهدينو æ Ïلسمشر نجيب Çهللا حكومت æÇÑپرÏ ¡åæÇÒ قضاÁ سياسي كيدلو ال هم Ï قضاييه قوې خپلوÇكۍ كمزÑæې كړå. هرې ډلې  په 

چې Ç Ïفغانستاä په Çسالمي æÏلت كې برخه ÑÏلوåÏ خپل غړí په قضاÁ كې æګوماáÑ¡ سرå له Ïې چې ډيرæ يې حقوقي åÏÒ كړې æÇ حتى هيڅ ډÏ áæ كاÑ مسلكي 

تجربه نه لرله. Ïغو نوæ ګوماáÑ شوæ قاضيانو په Ïې Çړå هيڅ كاÄ Ñنه كړ چې مسلط حكومت  څخه Ï قضاÏ Á مالتړ جوړښتيز فرهنګ ته بدلوÑæ äكړÏ ºí هغه 

پرځاìæÏ ì حالت ال ډير خرÈÇ كړ. Ï طالبانو حكومت Ï قضاييه قوې نهاíÏ جوړښت ال ډير æيجاړ كړ¡ Ï æÇ شريعت ټينګ قانوÏ ä قضاييه سيستم بنسټ جوړ 

 .íÏلوÑÏ نه íكړ åÏÒ حقوقي áæكيدې چې يا يې ډيرې لږې يا هيڅ ډ Çسې قاضيانو له خوÇÏ æÇ غير مسلكي Ï حكميت كولو پريكړې Ï خه توګه يېÇكړ چې په پر

٢٠٠٢ كاá كې جوړå شوې قضاÏ Á يوې æيجاړ شوí قضاÁ په Çيرæ باندÇÏæ ìنه شوå چې ال ترæÇسه ÇÏسې جوړښتيز فرهنګ لرí چې  ناíÑÏ ياæÏنه كوí چې¡"په 

."íÑښكا نه  نږÏې   åسر  ãمفهو له  قوې  قضاييه  خپلوÇكې   Ï

١٣٣   كمالى¡ "Ç ÏفغانستاÇ äساسى قانوä لس كلن شو"¡ ١٨     

.åÏ١٣٤ مه ما ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï  ١٣٤

.٧٨¡åÏ٦٩ مه ما ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï  ١٣٥

١٣٦   Ï ليسګويس æÇترÇبى¡ "Ï ملي بشپړتيا سيستم Ï سرìæ بياÑغونه"¡ Ï º٥٤ نړيوáÇ بحرäÇ ډله¡ "Ç ÏفغانستاÏ ä ماتې شوې قضائيه قوې بيا سمونه¡"٨.

١٣٧     Ï نړيوáÇ بحرäÇ ډله¡ "Ç ÏفغانستاÏ ä ماتې شوې قضائيه قوې بيا سمونه"¡ Ñ ICG Ï ¡ º٨يپوټ ÏÇعا كوí چې قاضي شينوÏ ¡ìÑÇ خپل كاÏ Ñ لومړí كاá په جرياä كې كښته محكمو ته ١٣٧ 

.áÑګوماæ  äقاضيا

١٣٨   Ï ليسګويس æÇترÇبى¡ "Ï ملى بشپړتيا Ï سرæې Ï سيستم بياÑغونه¡" ٥٤. سرíæ څرګندå كړÇ Ï åبتدÇئيه æ æÇاليتى محكمو ډير مشرÏ Ï" äÇې پرځاì چې åÏÒ Ï كړæ æÇ æړتيا ææ پربنسټ 

."íÏ íشو áÑګوما ÓساÇړيكو پرÇ توكميز يا سياسي æÇ خپلو شخصى¡ قومي Ï ¡شي áÑګوماæ

١٣٩  Çليكسس Ì تيير¡ "په Çفغانستاä كې Ï قضائيه قوې Ï سيستم بيا جوړæنه" ( ستانفوÏ Ï :ÏÑموكرÇسۍ¡ پرمختيا Ï æÇ قانوä حاكميت لپاåÑ مركز (مركزí ټكى¡ ٢٠٠٤)¡ ١٠-١١.

جوړæنه ( نيوياæÇÑ :ßÑليچ¡ ٢٠١٠). بيا  جګړæÑæ ìسته  تر  كې   äفغانستاÇ په :äسمو  Áقضا  Ï æÇ نهæجوړ ١٤٠  ماتيو تونديني¡ æÏلت 

١٤١     ناÑÏ ناíÑÏ ( Ç ÏفغانستاÏ ä بشرí حقونو Ï خپلوßÇ كميسيوä پخوÇنى كميشنر)¡ شخصى نظريه¡ Ï ٢٠١٤ كاÂ Ï áګست ٢٠ مه).
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په Ïې ډáæ يو لړ عوÇمل¡ Ï ګوماÑلو په جرياä كې Ï ټينګو Çصولو نه شتوä په شموÏ ºá جوړښتيزې æړتيا نه شتوæÇ ä همدÒÇÑ Ç په Çساسي قانوä كې Çبهامونه 

شمير  يو  په  ځوÑæ ÈÇكوæنكې æګڼله.  ته  قوې  يې ÇجرÇييه  ځينې æختونه   æÇ ¡åكړ برخې  بې  څخه  خپلوÇكۍ  له  محكمه   åستر تشو  كې   äقانو په   æÇ ېæپيچلتيا  æÇ

 äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï كې¡  په ÑÏشل  ټاكنو   Ï كاæ Ï áلسمشرۍ   ٢٠٠٩  Ï توګه¡  په  بيلګې   Ï خوæ Çنيوله.  حكومت æ æÇلسمشر   Ï  Áقضا كې¡  حاالتو  سختو 

ÇÑپوÑته  مخالفتونه  چې   ¡åæ نه  æړ  ÑÇيانتيا   Ï شي.   åترسر æÑæسته  مياشتې   Ñڅلو  Ýپرخال æيش   áمها  Ï  äقانو Çساسي   Ï به   ÑæÏ  ãæÏ ټاكنو   Ï چې  æكړ   äعالÇ

 åÑلپا كرæÑÇلو   Ï æÒږ   æÇÑشو  æÇ پاÑيدنې  Ïغې   Ï  .íكړ  åÏږæÇ  Ýپرخال  äقانو Çساسي   Ï  åÑæÏ Ïندې  خپلې   Ï  íكو هڅه  چې  شو   äÑتو Ïې  په  æلسمشر   æÇ  áشو

څخه æÑæسته  ټاكنو  پاÑلماني   Ï áكا  ٢٠٠٩  Ï چې   ÇÏ بيلګه بله   .åكړæ åپريكړ ګټه  په  محكمې æ Ïلسمشر  سترې   ¡åكړ ته ÇÑجع  محكمې  سترې   Úموضو æلسمشر 

 åسر ÖÇعترÇ له ææÇټولو شاملو خو Ï سترې محكمې يو ځل بيا .åكړ åټاكنو ځانګړې محكمه جوړ Ï لسمشرæ ¡åæ ختالفونو څخه ډكهÇ يو لويه برخه لهÇÑ Ï چې

سرÏ ¡å ياÏې محكمى جوړيدá له Çساسي قانوä سرå سم Ç Ï æÇعتباæ åÑړ æګڼل. لكه چې كښته به æليدá شي¡ حتى Ï ډÇكتر سپنتا په æړÇندې Ï نه باìÇÑ Ñæ په 

چې   åكړæ غوښتنه يې  څخه  هغې  له   æÇ  åكړæ تكيه باندې  محكمې  سترې  په  بيا  ځل  يو   ¡
١٤٢

åÑلپا جګړې  لويې  خپلې   Ï  åسر جرګې  له æلسي  كې¡ æلسمشر  پيښه 

 Ï ټكو ټاكنو Ç Ïختالæ Ýړ   Ï محكمه نوماند  هيڅ  كې   äجريا په  تاكنو   Ï لسمشرۍæ Ï áكا  ٢٠١٤  Ï چې  ¡åÏ نه  åخبر پريكړæ åكړÑÇ Ï .íيانتيا  ګټه  په  æ Ïلسمشر 

پيژندله. توګه Äنه  په  يوې ÑÇÏÇې   Ï åÑلپا حل 

١٤٢    كمالى¡" Ç ÏفغانستاÇ äساسي قانوä لس كلن شو¡"١٠.
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باÇÑ Ñæيه. ٤ نه   Ï پرضد سپنتا  مطالعه: Òæ Ïير  موضوعي   

            لومړì جدÏ :áæ پيښو مهاæ áيش

٢١ مه كوÏí ٢٠٠٧ كاÇ Ï áپريل   åپريكړ شړلو   ÇÑ بيرته ييز  ډله   Ï نوÇيګرÑكا غيرقانوني   æÇ لوÇæكډ  äفغاÇ Ï äÇيرÇ

١٠ Ï ٢٠٠٧ كاÏ á مې Ï مياشتى 

بيرته ÇÑستانه  æÇ لوÇæكډ  Ï ¡كبرÇ كبرÇ ښاغلي  æÇ يرÒæ æÑچا بهرنيو   Ï سپنتا ډÇكتر   Ï íكو هڅه  جرګه   æلسي 

íكړÑæ يهÇÑ Ñæنه با Ï ير تهÒæ ÊÑÇÒæ æشو

١٢ Òæ Ïير سپنتا پر ضد Ï نه باÇÑ Ï Ñæيې æÏيم ځل هڅه كيږÏ í ٢٠٠٧ كاÏ á مې Ï مياشتې 

٣  äجو Ï á٢٠٠٧ كا Ï

كې æګڼله¡  تناقص  په   åسر  äقانو له Çساسي  باÇÑ Ñæيه  نه   Ï سپنتا ډÇكتر   Ï چې  åپريكړ خپله  محكمه   åستر 

åكړ تايېد 

٣١ مه ته Ç Ïساسي قانوÏ ä تفسير Ñæ ßÇæكوí (ICOIC) پاÑلماä پرÇساسي قانوä باندې Ï څاÑ خپلوßÇ كميسيوÏ ä ٢٠٠٨ كاÇ Ï áګست 

١٥ مه Ï ٢٠٠٩ كاÇ Ï áپريل 

قانوني  Ñڅا  Ï ته  äكميسيو  ßÇخپلو  Ñڅا  Ï باندې  äقانو پرÇساسي  چې   åړÇ ìÏ په  åپريكړ خپله  محكمه   åستر 

åÏ كې تكړ  په   åسر  äقانو له Çساسي  صالحيت Ñæكولو 

  Ï نه باÇÑ Ñæيې لنډ تاÑيخ ٤ .١

په  كوæنكي   åتيزÇموكرÏ  Ï ÑÇÏÇې   Ï  íÒكر  Ï  æÇ مذهبى¡  غير  يو   Ï ته  هغه   .ææ æÏست   æÇ  ìملګر پخوÇنۍ  ډير   íÒكر æلسمشر   Ï Òæير¡  پخوÇنى   æÑچا بهرنيو   Ï

 Ï عدÇلت  Çنتقالي   Ï  äكميسيو  ßÇخپلو  Ï حقونو   íبشر  Ï  äفغانستاÇ  Ï سپنتا  ÇÏكتر   .áلر  äمخالفا سياسي  شمير  يو  هغه  كچه  محلي  په   .áكيد كتل  سترګه 

نوښتونو په Çړæ Ï åلسمشر ÇستاÇ Ï æÇ ææ ìÒفغانستاÏ ä ملي كړنو Ï پالä په Çړå يې Ï سولي¡ مصالحې æÇ عدÇلت Ï تامين لپاåÑ خپل ژمنتوÈ ښوÏالåÏ ì. په 

ډلې  جوړ Ï .ææغه  څخه   æغړ پخوÇنيو  له  كمونيست Ñژيم   Ï æÇ جبهې  Ï áشما  Ï ¡ډلو  íÏجها لرæنكو   åغيزÇ له كچې  ډيرې  تر   äلماÑپا  äفغانستاÇ Ï كې  áكا  ٢٠٠٧

Çنتقالى  له  چې   ÏلوÑÏ Ïجوæ شخاصوÇ  íÏÇنفرÇ خاæند   Ðنفو  Ï كې   ÝئتالÇ په Ïغه   .åكړ  åجبهه"جوړ يوå "ملي  يې   Ýپرخال كرÑ Ï íÒژيم   Ï  æÇ  íشو  ìيوځا  åسر

پوښتنې  تر   Çخو له  سپنتا   Ï íلر سابقه  كولو  نقض   Ï حقونو  íبشر  Ï چې  áكو عفو  كسانو  هغو   Ï بيا  åتير په   æÇ ¡مالتړ څرګند  سپنتا   Ï يې نوښتونوڅخه   (Ïليږ)

١٤٣
.áخوښيد نه  يې  الندې æÇÑستل 

æÏيم¡ ډÇكتر سپنتا يوå بهرنۍ پاليسى تعقيب كړåÏ í چې Ï ګاæنډيو هيوæÏÇنو æÇ áæÑ برخه يې په كوÑنيو چاæÇ æÑ په تيرå بيا Ç ÏفغانستاÏ ä كوÑني سياست 

په    
١٤٥

.åكيد تمويل   Çلخو هيوæÏÇنو  ګاæنډيو   Ï  åپلو مالي  له  جبهه   áشما  Ï چې   áكيد æيل  ÇÏسې  توګه  په  بيلګې   Ï  ¡
١٤٤

كوله   Ïæمحد كې¡  قوې  خوځونكي  په 

چې  بيوله  پرمخ  يې   åÑال ÇÏسې  چه   íكړæ  ìمخنيو هڅو   Ï سپنتا   Ï چې  كوله  هڅه  توګه  فعاالنه  په  جبهې   áشما  Ï چې  څرګنديدله  ÇÏسې  كې  æختونو  مختلفو 

ګټو   Ï ÇيرÇنيانو   Ï نيغه  په  نيغ  يې   ìÏ چې   åكيد  áپيژند توګه  په  مركز  يو   Ï كې  مسئلو  څو  په  پاليسۍ  بهرنۍ   Ï سپنتا  Òæير   .åæ خپلوÇكي  پاليسۍ  بهرنۍ   Ï

 ìكليد كې  كولو  السليك  په   äæګډ Çمنيتي   Ï Çيالتونو   åمتحد  -äفغاÇ  Ï  æÇ  æترÇ  æخبر  Ï  åسر  äÇيرÇ له  سر  پر  æÇبو   Ï بيا   åتير په  هغه   .ææ  ìالæÑÏ كې  مقابل  په 

.
١٤٦

 åكيد  áشمير شخصيت 

په  څو æÇنيو   Ï 
١٤٧

¡áشو  åبرسير  ÇÑ Êموضوعا نو   åكړ پيل  ييزÇ ÇÑ åيستينه  ډله  كاÑيګرÇنو  قانوني  غير   æÇ لوÇæكډ  äفغاÇ Ï äÇيرÇ چې كله  كې¡  په Çپريل   ٢٠٠٧  Ï

 íشو  áټوÇÑ څخه ځايونو  له   Ñكا  Ï برخه لويه  كاÑيګرÇنو   æÇ لوÇæكډ  Ï Ïغو 
١٤٨

.áشو  áليږæÇÑ ته   äفغانستاÇ بيرته  ÑæÒ په  äفغاناÇ ډير څخه   ٠٠٠¡٥٠ له  كې   äجريا

يې  كې  كلونو   æډير  ٢٥ له  چې   ææ هم  ÕشخاÇ سېÇÏ كې  Ñكتا په  كډÇæلو  بيرته ÇÑيستلو   Ï .ææ غليÑæ ته  Óال څخه  سرæيسونو  له  كې  په æخت   Êمسافر  Ï يا  æÇ

 ìځا كې   Òæنيمر په   áÇæكډ  íشو  áليږÇÑ بيرته  äفغاÇ .íكړ ثبت  ځانونه  سم   åسر غوښتنو  نوې   Ï چې  ææ نه  íكړ  Çپيد يې   äمكاÇ ېÏ Ï æÇ íكړ ژæند  كې   äÇيرÇ په

 åله غوښتنى سر äلماÑپا Ï مينځ ته كړ چېÇÑ ږæÒ محلي æÇ نىÑچې پيښو كو ¡åيانتيا سرÑÇ په 
١٤٩

.íكړæ ندæيو كى ژÏچې په كيږ ææ ړينÇ ډير يې æÇ áشو ìپرځا

.ìÏ غلىÇÑ پاتې كې  مالتړ  په  بيرته ÇÑستنيدæنكو   äفغاÇ Ï لىæ چې  åكيد پوښتنه  څخه  حكومت  له   ìيوځا

مشرÒÂ  äÇمايښت   äفغاÇ  Ï متæمقا سياسي  يو  سمپل¡"   ßكر  ºمه  ٢٠ Çپريل   Ï áكا  ٢٠١٤  Ï مركه¡  ÇجرÇئيه Ñئيس   Ï äكميسيو  ßÇخپلو  Ï حقونو   íبشر  Ï  äفغانستاÇ  Ï åسر  ìحميد فريد  له      ١٤٣

 http://www.nytimes.com/2007/09/25/world/asia/25iht-afghan.4.7633584.html?pagewanted=all&_r=00 سپتمبر ٢٥ مه Ï á٢٠٠٧ كا Ï ¡ټايمز ßÑنيويا"Ï"ìكو

( السرسى Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر په  ١).

١٤٤   هغه æخت په Çفغانستاä كې Ç ÏيرÇنيانو Ï ډيريدæنكى Çغيز په Çړå پرÇخو Çنديښنو æجوÑÏ ÏلوÏ. له Çمنيتى پلوÇÏ åسې Çنديښنې شتوÑÏ äلوÏ چې ÇيرäÇ په Çفغانستاä كې æسله Çæلو ډلو 

ته  æسله ÑæكوÏÏ .íې ترڅنګ په محلى سياسي مخالفينو Ñ æÇسينو كې Ç ÏيرÏ äÇ پانګې Çچونې æÇ مالتړ په Çړå هم Çنديښنو شتوÑÏ äلوæ .Ïيكى ليكس¡"په كابل كې Ï متحدÇ åيالتو له 

سفاÊÑ څخه تلګرÇ Ï :ÝÇيرÇنيانو نفوÏ Ð بهرنيو چاÊÑÇÒæ æÑ ته هم æغزيد. ", Ï  http://www.wikileaks.org/plusd/cables/07KABUL1724_a.html ٢٠٠٧ كاÏ á مې ٢٣ مه 

(السرسى Ï ٢٠١٤ كاÇ Ï áګست ٢٢).

.ì١٤٥   هماغه ځا

١٤٦   æيكى ليكس " Ç ÏيرÇنانو ډيريدæنكې Çغيزºí ډÇكتر Ñنګين سپنتا سرæÑÇ Ï åنى جياكوìÏ مركه¡ Ï ٢٠١٤ كاÇ Ï áكتوبر ٢٠ مه.

http://www.nytimes.com/2007/05/13/world/asia/13kabul. تايمز   ßÑنيويا  "¡åكړÑæ ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï ته  Òæير   æÑچا بهرنيو   Ï قوې  مقننه   äفغانستاÇÏ"¡áلوتاګاÑكا    ١٤٧

Ï  html?fta=y&_r=0 ٢٠٠٧ كاÏ á مې ١٣ مه (السرسى Ï ٢٠١٤ كاÇ Ï áګست ٢٢).

.ì١٤٨   هماغه ځا

.ì١٤٩   هماغه ځا



۲۰۱۵موضوعي مطالعه: Òæ Ïير سپنتا پرضد Ï نه باÇÑ Ñæيه

18 Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

Ï مې په ٩ مه Ï ٩٢ مې ماÏ ìÏ صالحيت پرÇساÓ¡ پاÑلماä ښاغلى محمد Çكبر Çكبر¡ Ï كډÇæلو æÇ بيرته ÇÑستنيدæكو Òæير¡ Ï æÇ بهرنيو چاÒæ æÑير æÇÑغوښتل 

 áليدæ ناظرينو  ځينو  كې  æخت  هغه  په   .íكړæ پوښتنې  هكله  په  æنډې   Ï  íهغو  Ï  åړÇ په  ÇÑليږلو  بيرته  ييز  ډله   Ï كډÇæلو   Ï څخه   äÇيرÇ له  يې  څخه   æړÇæÏ له   æÇ

په  Ñæكولو   ÈÇځو  Ï ته  پوښتنو  سپنتا  ډÇكتر   áهرحا په   
١٥٠

.íæ  íكړ  áæډ  ÇÏ نتيجه  پوښتنو   Ï ښايې  ځوÇبونو  سپنتا  Òæير   Ï بيا   åتير په  ته  پوښتنو  حساسو  چې 

  په ÇÑتلونكې Ñæځ 
١٥١

.íÏ íړæÇÑ åسر  äله خا يې Çړæند سندæنه   åÑمالتړ لپا Ï بونوÇخپلو ځو Ï چې  åكړæ يې ياæÏنه   æÇ ¡åكړæ  ÚفاÏ يځ څخهÑÏ له خپل كې  æخت 

 åلي سرÇæيو په ډيرÇÑ ١١  Ï كبرÇ يرÒæ چې íشو Çپاڼې" هم پيد ìÇÑ غلط شوې" åæÏ كې Ñيو په كتاÇÑ Ï áپه هر حا .áګڼل شوæ يې تابعÇÑ Ñæنه با Ï äÇيرÒæ åړÇæÏ

 ¡áپه هر حا .åبريالى نه شو åسر ìÇÑ åيه په حقيقت كې په يوÇÑ Ñæنه با Ï ¡شوې áشميرæ يېÇÑ ې. كله چېæ يې بى نتيجېÇÑ ندېÇړæ ير سپنتا پهÒæ Ï 
١٥٢

.åÏبايلو

 Ï بله به  چې Ñæ åæÏځې æÑæسته   åكړæ åپريكړ  äلماÑپا  
١٥٣

كړ. ته  يې ÇÑمينځ  مغشوÇæ Ôلى  چې  شته æې  هم  شوې ÇÑيې"  نشانى  كې åæÏ "غلطى   Ñكتا په  ÇÑ Ïيو 

١٥٤
.íړæÇÑ ته Óيې الÇÑ Ñæنه با Ï ١٤١ ٧٣ Ï باÇÑ Ñæيې¡ خو  ١٢ مه¡ Òæير سپنتا يوÒÇې  نه باÇÑ Ñæيه Çستعماá شي. Ï مې په 

Ï ډÇكتر سپنتا پر ضد ÇÑ  Ïيو هڅولو الملونه ډير æÇ íÏ سياسي æÇ شخصي سببونه  لرí. په سياسي برخه كې¡ ÇÏسې æيل كيږí چې Ï هغه پرضد Ï نه باÇÑ Ñæيه 

په ÇيرäÇ كې جوړå شوæÇ ¡åæ í په تيرå بيا چې ÇيرÇنى جاسوسانو Ï پاÑلماä مختلفو غړæ ته ډيرې پيسې Ñæكړې æې چې Ï بهرنيو چاÒæ æÑير ته Ï نه  باÇÑ Ñæيه 

 äلماÑپا  Ï هم  ناظرينو  هڅې æكړې.   æكيد ګوښه   Ï هغه   Ï يې  ځكه  نو   åæ نه خوښه  پاليسى  بهرنۍ  پرÇخه  هغه   Ï ÇيرÇنيانو  چې   íلر  Ñæبا سپنتا  پخپله   
١٥٥

.íكړÑæ

 Ï چې غړææ æيل   æډير  äلماÑپا  Ï ¡åپلو شخصي  له   
١٥٦

.ÏلوÑÏ مخالفت  åسر مالتړ  سپنتا   Ï يې څخه  نوښتونو  له  عدÇلت  چې Ç Ïنتقالى   åÏ íكړ  åÑشاÇ ته  æغړ هغو 

 æÇ ºخليÇæ Óال څخه  تابعيت  جرمنى  خپل  له  غوښتل  يې  نه  چې  هغه   ºåæ خيستىÇ سرچينه څخه  له Çغيزې   "æړæ æكړ  åÑæمغر  æÇ له "كبرجنو سپنتا   Ï يهÇÑ هغو

١٥٧
.åكړ ټينګه   æÇ غوڅه باÇÑ Ñæيه  نه   Ï íكړÑæ Êمعلوما ته   äلماÑپا چې  هڅې  تتې  هغه   Ï

 åيږندÒ  Èپيچلتو  Ï  äقانو Çساسي   Ï كچې  يوې  تر  موضع   ÇÏ  .åكړ  ÏÑ ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï يې   åړÇ په  سپنتا  ډÇكتر   Ï خو  Äمنله¡   åپريكړ پرضد  Çكبر  Òæير   Ï æلسمشر 

په  چې   åكړ  åڅرګند سرæ ¡åلسمشر  منلو  په  پريكړې  پرضد  Çكبر   Ï  
١٥٨

.íÏ نه  íكړ څرګندې  نتيجې  باÇÑ Ñæيې  نه   Ï  åسر صرÇحت  په   äقانو Çساسي  چې  ځكه   ¡åÏ

له  كوæ Ï ¡áلسمشر   ÏÑ پريكړې  Ï هكله په  سپنتا   Ï ¡áهرحا په  خو  مني.  صالحيت   æÇ ßÇæ äلماÑپا  Ï كې كولو   áعز په  الÑې Òæ ÏيرÇنو  له   Ñæبا نه   Ï كې Çصولو 

خوÏÏ Çې خبرې څرګندææ áæ چې هغه په Ïې ÇړÏ å پاÑلماä قانوني صالحيت تر پوښتنې الندې æÇÑلي. Ï يوې نه باÇÑ Ñæيې منل Ï æÇ بلې áæÏÑ په عين حاá كې 

يو سياسي خوځښت ææ چې æلسمشر ÇعترÖÇ كوí خو نه غوÇړې æ Ïلسي جرګې Ñ Ïييس په شموá¡ له خپلو عمدå سياسي مخالفينو سرå نيغ په نيغه مخامخ 

 Ñكا پرته   Ñæبا له   äلماÑپا  Ï چې  æيل  æې   æÇ  åكړ æړÇندې  ته  æلسمشر   ÁستعفاÇ خپله  هغه  Ñæكولو¡   ìÇÑ æÏيم  له  æÑæسته  چې   íكو  ÝÇعترÇ پخپله  سپنتا  شي. 

١٥٩
.åÏ åستونز لويه   åيو  áكو

بيرته   Ï كډÇæلو   Ï  æÇ  ææ Òæير  "æطندæست"   ¡"ÞÏصا" Çكبر  چې  ææيل  كې  æينا  Ñسمي  پخپله  æلسمشر  منله.  Äنه   ÁستعفاÇ سپنتا  Òæير   Ï æلسمشر   ¡áحا هر  په 

قبولولو   Ï  íپريكړ  Ï  äلماÑپا  Ï"توګه مستقيمه  پريكړå "په   áæډ  ÇÏ چې هغه ææيل   ¡åسر  åسر له Ïې   
١٦٠

ځلې æكړې. هلې  سختې  يې   åړÇ په  ستونزې   Ï ÇÑستنولو 

چې   åæ  ÇÏ پيژندنه  پرÇخه   åړÇ په  هغه   Ï چې  ځكه   ¡íكړ  Õخال  äځا څخه  Çكبر  Òæير  له  چې   ¡íæ ګڼلى  فرصت  ښه  هم  شيبه   ÇÏ æلسمشر  ښايي   .íلر "Çړيكه"   åسر

 له بلې خوÇ سپنتا æلسمشر ته نږÏې Ï åÏ Ï æÇ ææ ډلې يو Çغيزمن غړì ګڼل كيدÏ Ï .åې كاæÏ Ï áبي په æÑæستيو كې 
١٦١

.ææ مؤثر نه æÇ غيزمنÇ كې æندÏ پخپلو

 äفغانستاÇ چې  åæ ÇÏ پيښه  ìلومړ برخه Çæخلي.  لويه  كې  هغو  په  شو   ìكوال سپنتا  چې Òæير   ææ مخامخ  åسر پيښو  نړيوÇلو   æÇ æييز سيمه  غټو   åæÏ له æلسمشر 

متحدÇ  åياالتو   Ï كې كمپ Ïيويد  په   æÇ سفر ته æ Ïلمسشر  متحدÇ åيالتو  كې  لنډ æخت  په  پيښه  كړæÏ ¡ìÇæ íيمه   åجوړ جرګه  لويه  سولې   Ï كې منطقه  په  بايد 

.åæ كتنه  åسر له æلسمشر 

١٥٠   يو تحليل æړÇنديز كوí چې Òæير سپنتا "قهرجن"شو Ï æÇ هغه ځوÇبونه Ï نه باÇÑ Ñæيې لپاåÑ يو "عامل" شميرá كيږÇÏ .íسې æيل كيږí چې Ï پوښتنو په Ñæستۍ برخه كې هغه ÇÏسې ææيل:" 

 Ï äÇيرÇ Ï (ÊÑÇÒæ æÑبهرينو چا Ï) مونږ .íسوÑæ سرته Êتوقعا áټولنې ټو Ï ìنشي كوال æÇ ¡سته جوړ شوæÑæ له جګړې (ÊÑÇÒæ æÑبهرنيو چا Ï ) چې íپوهيږæ åې خبرÏ په íغړ äلماÑپا Ï ãړÇغو åÒ

ګاæنډí په توګه له ډير فشاÑ سرå مخامخ يو. له ÇيرäÇ څخه Ç Ïفغاä كډÇæلو ÇخرÌÇ يوÒÇې Ï كډÇæلو ÇخرÌÇ نه ÇÏ .åÏ يوå سياسي لوبه æÇ åÏ مونږ ÏÏې توßÇæ æÇ äÇ نلرæ چې  Ç ÏيرäÇ حكومت Ç (GOI)ړ 

كړæ چې Çفغاناä په ÇيرäÇ كې پاته شي. له ÇيرäÇ څخه Ç Ïفغانانو Çيستل هغه څه نه íÏ چې په سطحه كې معلوميږÇ Ï .íيرÏ äÇ حكومت Ï پريكړې تر شا نوÑ سببونه شتوä لرÏ"í پوښتنو په æÑæستۍ 

برخه كې كله چې پرهغه Ï خاين تومت ÏÑÇæ شو¡ نو سپنتا ÇÏسى غبرګوæ äښوÏ "كه تاسې له ما سرå خوشاá نه ياست¡ نو ما ته ÇÑيه مه ÇÑكوÇÏ Ï ¡íسې بهرنيو چاÒæ æÑير په لټه كې شي چې تاسې 

 Ñæنه با Ï ير سپنتاÒæ æÑبهرنيو چا Ï :íææتا  Êخپل عضال äلماÑپا äفغانستاÇ Ï :ãÇيالتو تلګرÇ åمتحد Ï يكيليكس ¡ په كابل كېæ Ï"خاين يم åÒ كه چيرې íيخ به ثابته كړÑساتې¡ تاæ خوشحاله áټو

 Ï) ګست ٢٢ مهÂ Ï á٢٠١٤ كا Ï) مې ١٤ مه Ï á٢٠٠٧ كا Ï .http://www.wikileaks.org/plusd/cables/07KABUL1605_a.html  ¡íبياكتنه كو åمحكمه په پريكړ åستر ¡íيه ناكاموÇÑ

٢٠١٤ كاÂ Ï áګست په ٢٢ مه Ï الÓ موندنې æړ).

١٥١    ډÇكتر Ñنګين سپنتا¡ له æÑÇنى جياكوìÏ سرå مركه¡ Ï ٢٠١٤ كاÇ Ï áكتوبر  ٢٠ مه.

."íææتا Êخپل عضال äلماÑپا äفغاÇ" ¡ يكى ليكسæ    ١٥٢

Çسالمي  په  قوÇنين  Çساسي   "åستونز تفسير   Ï  äقانو كې ÇÏساسي   äفغانستاÇ په   æÇ جالÇæلى   ææÇقو  Ï  "¡ìهاشمز قاسم  محمد   ;١٠ شو¡"  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï" ¡كمالى    ١٥٣

هيوæÏÇنو كې æÇ Ïښتنې ãÇæÏ æÇ ترمينځ¡  Ïينو ګرÊæ¡ تيلماÑÏæÑ ä¡ ٦٦٥- ٦٨١¡ ٦٧٩ (نيوياÂ Ï :ßÑكسفوÏ ÏÑ پوهنتوä مطبعه¡ ٢٠١٢).

 ."åكړÑæ يهÇÑ Ñæنه با Ï ير تهÒæ æÑبهرنيو چا Ï مقننه قوې äفغاÇ" ¡áلو تاګاÑ١٥٤   كا

."åÏ æمخ په ډيريد Ðنيانو نفوÇيرÇ Ï"¡يكى ليكسæ   ١٥٥

١٥٦   له فريد حميدì سرÇ Ï( åفغانستاÏ ä بشرí حقونو Ç ÏجرÇئيه Ñئيس) موسى محموíÏ مركه¡ Ï ٢٠١٤ كاÇ áپريل.  

 .åÏ تاجيك åټوكم له پلو Ï ځكه چې سپنتا ìكړÑæ يهÇÑ Ñæنه با Ï چې سپنتا ته íæ íشو áهڅو ÓساÇمالخطاتو پر æتوكميز Ï ښايي íپښتانه غړ äلماÑپا Ï ييې چېÇæ سېÇÏ بله نظريه å١٥٧   يو

."íÏ سيدلېÑ ته ÊÑÇÒæ æÑبهرينو چا Ï غيزېÇ نيانو ډيرېÇيرÇ Ï" ¡يكى ليكسæ

١٥٨   كمالي¡ "ÇفغانستاÇ äساسى قانوä لس كلن شو".

١٥٩   سمپل¡ " يو سياسي مقاæمت"º ډÇكتر Ñنګين سپنتا¡ له æÑÇنى جاياكوìÏ سرå مركه¡ Ï ٢٠١٤ كاÇ Ï áكتوبر ٢٠ مه.

."íææتا Êخپل عضال äلماÑپا äفغاÇ "¡يكى ليكسæ   ١٦٠

."áتاثير ډيريد Ï نيانوÇيرÇ Ï" ¡يكى ليكسæ      ١٦١
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ډله   Ï  æغړ جبهې  ملي   Ï كې   äلماÑپا په  شو¡   ÑÏصا نظر  محكمې  سترې   Ï چې  كله   .ææ ښÇګو  åÑلپا  Êثبا  Ï  äلماÑپا  áټو  Ï نتيجه  سياسي  څخه  باÇÑ Ñæيې  نه    Ï

ييزې ÇستعفاÁ ګوÇښ ÇÑمخ ته كړ. كه ÇÏسې شوìÇæ í¡ نو پاÑلماä نصاÈ له السه Ñæكاåæ. په هغه æخت كې ناظرنو څرګندå كړå چې Ïغه سياسي بحرäÇ يوÒÇې 

 Ï چې  كړ  ته  ÇÑمينځ   äÇبحر  äقانو Çساسي   Ï توګه  منونكي  نه   åÑچا په   åجګړ سياسي   ÇÏ  ¡áهرحا په   .íÏ نښې  æÏÑÏنو"  "ډيريدæنكو   Ï ÏموكرÇسي  نوې  يوې   Ï

الندې æÇÑست.  áÇسو تر  جوړښت  بنسټيز  جالÇæلى   Ï ææÇقو  Ï يې كې   äقانو په Çساسي   äفغانستاÇ

٤ .٢ åپريكړ محكمې  سترې   Ï åړÇ په باÇÑ Ñæيې  نه   Ï

 äفغاÇ  Ï ياÂ  ¡ìلومړ كيښوÏلي:  پوښتنى  ته ÑÏې  مخ  محكمې  سترې   Ï سرæ ¡åلسمشر  كولو  باÇÑ Ñæيې ÇÑ Ïجع  نه   Ï په æړÇندې  سپنتا  ته Òæ Ïير  محكمې  سترې 

 º¿شي ìÇليل كيدÏ قانوني ãكو ÓساÇې پرÏ٩٢ (٣) ما Ï äساسي قانوÇ Ï áماتو كې نه بريالى كيدÇقدÇ په Çير سپنتا له خوÒæ Ï ندېÇړæ په ÌÇخرÇ لو ډله ييزÇæكډ

 Ï ææ ځ حاضر نهÑæ يه چې په لومړۍÇÑ æهغو غړ Ï ياÂ ¡ېيمÑÏ æÇ ¿åÏ"ÓساÇپر äقانو Ï æÇ خيستنه "قانونيÇ ìÇÑ ÑÇæ يمæÏ ندېÇړæ ير سپڼتا پهÒæ Ï ياÂ ¡ يمæÏ

١٦٢
 ¿åÏ ړæ شمير Ï ÓساÇې پرÏ٩٢ (٣) ما

Ïليلونه ٤ .٢ .١ كوæنكى  قانع   æÇ څرګند 

 Ñæنه با Ï íæ ړ نهæ قناعت Ï بونهÇير ځوÒæ Ï كه چيرې æÇ ¡íكړæ ير څخه پوښتنېÒæ له íلر ßÇæ äلماÑچې پا åÏ كړې åكى څرګند åسترې محكمې پخپله پريكړ

سترې   
١٦٣

.íكړæ پوښتنې  كې  موضوعګانو  تړلو"  پوÑې   æندÏ پر  هغه   Ï  æÇ  Úموضو مشخصه  "په  څخه  Òæير  له  چې   åÏ Çړ   äلماÑپا  ¡áهرحا په  خو   .íكړÑæ ÇÑيه 

چې   íكړ  Ñټينګا محكمې  سترې   .íæ åالړæ "اليلوÏ پرپخو  æÇ مستقيمه هرæمرæ "صريحه¡  بايد  باÇÑ Ñæيه  نه   Ï چې  íÏ يليæ هم  ÇÏ كې  åپريكړ پخپله  محكمې 

Ïاليل بايد Òæ Ïير مسئوليت Ï æÇ كاÑ په ÇجرÁÇ يا نه ÇجرÁÇ كې Ï هغه مالمتي ته پاæ ãكړÏ .í نه باÏ Ñæاليل نشي كيدÏ ìÇ هغو كسانو يا æÑÇÏÇ په ÇجرÇÇتو (كړنو) 

نشي.  ìÇÏلوÑÏ áæكنتر باندې  هغو  پر  چې Òæير   íæ الړæ باندې كولو   ÇجرÇ Ñكا  Ï يا غوæÒÑنې¡  پامه  له 

نيولو   Óتما  Ï  åسر  äÇيرÇ له  هكله  په   ìستونز  Ï كډÇæلو   äفغاÇ  æشو  áشړ  Ï چې  æغوښتل   ÏسناÇ Çړæند  هغه  څخه   ÊÑÇÒæ  æÑچا بهرنيو  له  محكمې  سترې 

 áې غوښتني په شموÏÏ څخه äÇيرÇ له ¡ÊÑÇÒæ æÑبهرنيو چا Ï چې áيې ترالسه كړ Êمعلوما ÇÏ æÇ ¡áليدæ ٤٩ ليكونه åړÇ ìÏ سترې محكمې په .íæ ìæندÑښكا

خپلو   Ï محكمې سترې   .íÏ íكړ هڅې  ميشت Ï ¡íæيپلوماتيكې  كې   äÇيرÇ په  íكړÑæ åÒجاÇ ته كډÇæلو   äفغاÇ Ï ېÑپو  æكيد ترښه  چې Ç Ïفغانستاæ Ï äضعې 

Ïاليلو په æړÇندې كولو سرå ياæÏنه كړې åÏ چې Ç Ïفغانانو æÇÑ Ïيستلو په ÇړÇ Ï åيرäÇ پريكړÒæ Ï åير سپنتا په كنترáæ كې خبرå نه åÏ. سترې محكمې په تيرå بيا 

æيلي íÏ چې "له پريكړå كولو يا نه كولو څخه Ç ÏيرæÏ Ï äÇلت منع كوÏ á بهرينو چاæÑ كوã ځانګړì مسؤليت نه ìÏ" سترې محكمې څرګندå كړåÏ í چې Òæير 

 æÑچا بهرنيو   Ï ته سپنتا   æÇ ¡åæ كې  Óال په  حكومت   Ï äÇيرÇ Ï ېÒÇيو  åپريكړ خو æÑæستۍ   ¡ææ كې  Óتما په  توګه  پسي  پرله  په   åسر حكومت  له   äÇيرÇ Ï سپنتا

Òæ Ïير په توګه كوã مسئوليت نه ÇÑجع كوÏ Ï .íغو Ïاليلو پرÇساÓ سترې محكمې څرګندå كړå چې Ï بهرينو چاÒæ æÑير Ï نه باÇÑ Ñæيې تابع كيدìÇ نشي. Òæير 

١٦٤
«.åÏ په تناقص كى åحكامو سرÇ له äقانو Ï" æÇ åÏ الړ نهæ اليلوÏ يه پر پخوÇÑ Ñæنه با Ï ې توګهÏ په æÇ ¡ìكړ ìÏ سپنتا كومه غلطي ياغفلت نه

قانونيت ٤ .٢ .٢ نيټى ÇÑ Ïيې  مې   ١٠Ï مې  Ï

Ï سپنتا په æړÇندې لومړۍ Ï نه باÇÑ Ñæيې په Çړå¡ سترې محكمې مالوماÊ تر السه كړá چې Ï مې Ï لسمې نيټى په جرياä كې پوåÑ نصاÈ موجوÏ .ææ Ï سترې 

نو ÇÑ Ïيې   íÏ íبرÇبر  åسر هو æÇنه ÇÑيې   Ï چې كله   ÓساÇپر شوÇÏ Ï ÇÑخلي ÏندÇ Ï æصولو  ملي   Ï áæډ  Çهمد  æÇ ¡صولوÇ سالميÇ æÇ لوÇنړيو  Ï Ñæبا په  محكمې 

چې  حقيقت   Ïغه 
١٦٥

شوې æې. ترمينځ æيشل  نه ÇÑيو   æÇ هو  Ï يېÇÑ íشو  áæÑكا چې  ځكه   åÏ باطله نيټې ÇÑيه  مې   ١٠  Ï مې  Ï توګه په Ïې   .íكيږ ګڼل  باطلى  نتايج 

ګڼي. باطله  لومړۍ ÇÑيه   ÇÑشو ملي  چې   åÏ íæندÑښكا جرګې æÏيمه ÇÑيه æمنله¡ Ï Ïې  æلسي 

Ï مې Ï ١٢ مې نيټى ÇÑ Ïيې قانونيت ٤ .٢ .٣

æÏ Ïيمي ÇÑيې په Çړå¡ سترå محكمه ټينګاÑ كوí چې په æÏيم ÑÇæ كې Ï نوæ غړæ حضوæÇ Ñ ګډæÏ äæيم ځل ÇÑيه باطلوæ Ï .íلسې جرګې ÇÏ Ïخلى ÏندÇ Ï æصولو 

كې   åغونډ په   ¡ææ íشو حاضر  په æÏيمه Ñæځ  چې   íغړ  Ñنو هغه   .íكيږ  áكوÑæ نه  åÒجاÇ ته بحث   ÑÇæ بل نو  شي¡   äعالÇ يو نتيجهÇÑ Ï چې كله  ماÇæ åÏيې¡  مه   ٦٥

Ï سوæÇ áÇ ځوÈÇ له متن څخه خبر نه æÇ ææ نه پوهيدá چې Âيا "Ï موضوÚ په ÇړÏ åاليل æÇ نظريې قانع كوæنكې Ï æÇ توجيه æړ æې" كه څنګه¿. 

برسيرå پرÏې¡ سترې محكمې ټينګاÑ كړåÏ í چې Ï شته قانوني Çصولو پرÇساÏ" Ó جزÇيي قضاÊæ بيا كتنه (تعديل) يوÒÇې Ï متهم پر ضد نه بلكې Ï هغه په 

.ìÏ نه Ñسم كا åصولو سرÇ شته قانوني Ï åكړ äعالÇ åÑيم ځل لپاæÏ Ï يه يېÇÑ Ñæنه با Ï يه چىÇÑ ١٢ مې نيسټې  Ï مې Ï ¡ې توګهÏ په .«íګټه تماميږ

١٦٢   Ï سپنتا نظر¡ Ç ÏفغانستاÇ Ï äسالمى جمهوÑيت سترå محكمه ( Ï ٢٠٠٧ كاÏ á مې ١٣ مه).

١٦٣   Ï سپنتا نظر.

١٦٤   Ï سپنتا نظر.

.íكړ Ïيا"áستعماÇ پاڼو "غلط Ï يوÇÑ Ï ځېÑæ íپه لومړ íړÇمحكمه نه غو åچې ستر ¡ åÏ ېÑپو åړÒ ١٦٥   په
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20 Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

 Ï æلسمشر  Âيا   ¿ìÇæ  íكړ ÇÑجع  ته  محكمې  سترې   Úموضو بايد  æلسمشر  Âيا   ¡ìلومړ  .íكيږ ته  ÇÑمينځ  پوښتنى  شمير  يو   åړÇ په  پريكړې   Ï محكمې  سترې   Ï

 åخبر  ÇÏ كې Çصولو  په  چې æلسمشر   åÏ معنا په Ïې  منل  پريكړې   Ï پرضد  Çكبر   Ï ¡شو پاææ Óيل  چې  لكه  پريكړÄ åمني¿   äلماÑپا  Ï چې   ææ ړÇ  ÓساÇپر Ïندې 

 íلر  åندÏ توګه په  مشر   Ï حكومت  Ï æÇ مشر  Ï لتæÏ Ï لسمشرæ چې  íÏ íشو هم  كړÇÏ .íسې ÏÇعاګانې   áعز  äÇيرÒæ چې  íلر  ßÇæ ېÏ Ï äلماÑپا چې   åÏ منلي

ترپوښتنې  پريكړې   Ï äلماÑپا  Ï Çخو له  توګه¡ æ Ïلسمشر  په Ïې   .íكړæ ساتنه  íæ íشو جوړې   ÓساÇپر  äقانو  Ï چې څخه   æÑÇÏÇ هغو  æÇ äقانو Çساسي  له  چې 

١٦٦
.ìÇæ ìÇكړ مالتړ  څخه  قانونيت  له  بايد æÏ Ïلت ÑÇ Ïګانو  هغه   .ìÏ عمل  Ýپرخال  æندÏ Ï íنوموړ  Ï ÓساÇپر  äقانو الندې æÇÑستل Ç Ïساسي 

كې  كرښو  ÇÑتلونكو  په  چې   ¡Áجال څخه  پوښتنى  له   ¿íÑæÇæ قضيه  Ïغه  چې   ÏلوÑÏ صالحيت  قانوني   ÇÏ محكمى  سترې  Âيا  چې   íكيږ پوښتنه  ÇÏسې  æÏيم¡ 

Ñæباندې بحث شوÇÏ ¡ìساسي قانوä ١٢١ مه ماÏ åÏ سترې محكمې قانوني Ï ßÇæ "قوÇنينو¡ تقنيني فرمانونو¡ بين Çلدáæ معاهدæÇ æ بين Çلمللى ميثاقونو"په 

 åتير په   æÇ "كړنې قوې  مقننه   Ï" چې  íمعلوميږ څخه  لوستلو   åÏسا له  ماÏې   ١٢١  Ï .
١٦٧

ìÏ íكړ  Ïæمحد پوÑې   ÞنطباÇ په هغو   Ï åسر  äقانو له Çساسي   æÇ بياكتنه

 äلماÑپا  Ï مخكې څخه  جوړæلو  حكم  له  چې   íلر نه  فرصت  محكمه Ï Ïې   åستر نشي.   ìتالÇÑ الندې بياكتنې  تر   Ï Çخو له  محكمې  سترې   Ï "يهÇÑ Ñæبا نه   Ï" بيا

١٢١ ماÏې پرÇساÓ سترå محكمه كوالì شي يوÒÇې هغه قضيې   Ï .íكيږ áبله نيمګړتيا شمير åكى يو áæپه جوړ äساسي قانوÇ Ï Úموضو ÇÏ .íÑæÇæ عاÏÇ åړÇ په

.íكړ ته æړÇندې  محكمې  سترې  قضيې  چې   íلر نه  صالحيت  پاÑلماÏÏ äې  توګه  په Ïې  نو   ºíæ شوې غوښتنه  يې   Çخو له  محكمو  يا  حكومت   Ï چې  íڅيړæ

 
١٦٨

شي¿  áنيوæ الندې  كتنې  قضايې  تر  بايد  ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï لكه   åپريكړ سياسي   åيو ÇÏسې  Âيا  چې  Ïې  شوې  æÇÑالړې  هم  پوښتنى  ÇÏسې   ¡åړÇ Ïې  په   æÇ ÑÏېيم 

نشي  الندې  تركتنې  پريكړې  سياسي  څانګو   æÑنو  Ï æÏلت   Ï  åقو قضاييه  چې  كړ  ته  ÏكتوÑين"ÇÑمينځ  پوښتنو  سياسي   Ï"كونوÇæ قانوني   æÑنو شمير  يو 

يوې   Ï   
١٧٠

.åÏ  íكړ منع  څخه  كتنې  بيا  له  متن   Ï مجرمينو   Ï محكمى   Ï  æÇ  äجريا  Ï محكمى   Ï  Áقضا  ÞنطباÇ نظريې  Ïغې   Ï كې  Çيالتونو   æمتحد په   .
١٦٩

ìنيوال

 ßÇæ Ñڅا  Ï څانګې  بلې   Ï ته  څانګې  يوې  چې æÏ Ïلت   íÏ مكانيزمونه  äشا يو   åړÇæÏ ¡áحا هر  په   .íÏ Êموضوعا جال   åÑپو باÇÑ Ñæيه  نه   Ï  æÇ äجريا محكمې 

بيا¡   åتير په  ÇÑځي.  الندې  پوښتنى  تر   ¡åÏ مناسب   åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï ÏكتوÑين   ìشو  Ïيا Âيا   ¡åسر پاملرنې  په  ته   Áقضا شوې  سياسي  ډيرې  æÇسنۍ   .íكوÑæ

له  به   áæÑكا پوښتنې ÏكتوÑين"په  يوì "سياسي   Ï  ¡íكو مالتړ  قوې  ÇجرÇييه   Ï كې شيبو  سياسي  حساسو  په  چې   åسر كتنتې  په  ته   Èپلويتو قوې  قضاييه   Ï

شي. ثابت  هوسا  ډير   åحد

 Èسم مشرتو åسر íÑنينو له تيوÇساسى قوÇ سالميÇ Ï چې íضافه كوÇ ساتى". كماليæ ړيكىÇ ګانونو تريمنځ ښېÑÇ Ï لتæÏ Ï ÓساÇپر äقانو Ï [لسمشرæ]" چې ìنه كوæÏكتر كمالى ياÇ١٦٦   ډ

.١٣ ¡ÆÑګوæ "¿íÏ لس كلن شو¡ كومې ستونزې مطرحى äساسى قانوÇ äفغانستاÇ Ï" ¡كمالى Ï .حكمت æÇ لتÇعلم¡ عد :íلر íæساسي ځانګړتياÇ ېÑÏ

.åÏ١٢١ مه ما ¡äقانو ١٦٧     Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

 Ï نيسي:  الندې  بحث   æÇ  Êæقضا تر  نظريې  Ñسولى¡   ÝشرÇ  ¡Ñæمشا  Ï  ÊÑÇÒæ  Ï  áæډ  Çهمد  æÇ ناظرينو   Ï ټولنو  مدنى  شمير  يو   Ï كمالي   .٨٨  ¡äقانو Çساسى   äفغانستاÇ  Ï  ¡Ñنو  æÇ Çهلر    ١٦٨

.١٠-١١ ¡ÆÑګوæ "¡لس كلن شو äساسى قانوÇ äفغانستاÇ"

.ÆÑګوæ ¡١٨٦ ÊياالÇ å٣٦٩ متحد Ñكا v بيكر º(١٨٠٣) ١٣٧ ÊياالÇ åيسن¡ ٥ متحدÏما v ìبرÑ١٦٩   ما

 ìسي¡ چيرæÏ ¡١١٣ ¡ ٧٣٢ ÊياالÇ åمتحد v نكسن áæډ Ç٥٤ (٢٠٠٥): ١٥٢٣-١٤٥٧¡ ١٥١٩¡ همد áناÑæال ژ ßيوÏ ¡"نهæÑمعيا íنديز شوÇړæ :ينÑكتوÏ سياسي پوښتنى Ï " ¡چ چوپرÇ ١٧٠   جسى

 íقضايي كتنى غوښتنه كړ Ï ¡ìيدلو پرځاÑæÇ åÑپو Ï ندېÇړæ ټولې سنا په Ï åÑلپا äجريا Ï خپلى محكمې Ï هغه æÇ ìÏ íشو íسته ليرæÑæ ندې څخه تر محكمېÏ لۍ قاضى لهÇلسوæ áÇÑفد Ï چې

åÏ. سترå محكمه ټينګاÑ كوì چې پوښتنه Ï يو شمير Ïاليلو پرÇساÓ چې په هغو كې Ç" ÏنډæÇ áæ كنترáæ سيستم هم شامل åÏ چيرته چې محكمه Ï مقننه قوې له خوÇ قضائيه قوå تر كنترáæ الندې 

ÇÑځى"ÇÏ æÇ º به æÑæ Ïستنى له موخې سرå مخالفت íæ چې Ï محكمې صالحيت æÏ Ïلت بلى څانګى ته Ñæكوí. په همدې ډÏ áæ ميخائيل جې ګرهاÏ"¡Ê نه عدÇلت بيا كشف كوá: له نيكسن څخه 

.٢ ( ١٩٩٤): ٢٣١- ٢٧٦¡ ٢٣٥- ٢٣٦ å٤٤. شمير áناÑæال ژ ßيوÏ .ÆÑګوæ محاكمې قضايي بيا كتنه" هم Ï ستهæÑæ
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٥ .äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï پرتطبيق   äقانو Çساسي   Ï

Ï"قوÇنينو¡  يوÒÇې   ßÇæ قانوني  محكمې  سترې   Ï چې   åكړæ يې  ÏÇعا   ÇÏ  æÇ  ¡åكړ  ÏÑ  åپريكړ محكمې  سترې   Ï  åړÇ په  سپنتا   Ï جرګې  æلسي   åكيد تمه  چې  لكه 

جوړæلو   Ï  äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï پرتطبيق   äقانو Çساسي   Ï  æÇ  åالړæ مخته   ãقد يو  جرګه  æ.ìÏلسي   Ïæمحد ته  كتنې  بيا  تړæنونو"   æÇ فرمانونو  تقنيني 

څاÑنې   Ï پرتطبيق   äقانو Çساسي   Ï  äلماÑپا Ñæكړ.   ßÇæ قانوني  æÑښانه  تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï يې  ته  ÑÇÏÇې  نوې  نوموړې   æÇ كړ¡   íÑجا  äقانو يو  يې   åÑلپا

په   äقانو به Ç Ïساسي   åغيزÇ äقانو كميسيوÇ æÇ äړæند   Ï چې  åړÇ ېÏ په بيا¡   åتير په  بحث æكړ.  لږ  هكله  په  متن   íشو خپل æړÇندېز   Ï åړÇ په  äكميسيو  ßÇخپلو

موجوÏ نظم  باندې څه æÇ ¡íæ په ææÏ سيالى كوæنكو æÑÇÏÇ چې ÇæÏړå يې Ç Ïساسي قانوÏ ä تفسير صالحيت لرí څه تاثير Çæچوí¡ لږ æÇ يا هيڅ بحث æنشو. 

١٧١
.åشو څخه Çæخيستل  قوې  قضاييه   æÇ ¡ييهÇجرÇ له چې   ææ غچ  æÇ بدله  åيزÇ ډله  æÇ ìÑفو  Úموضو كې¡  هغه æخت  په   íپرځا خبرې  ÏÏې 

نه   Ï æړÇندې  په  سپنتا  Òæير   Ï  .  
١٧٢

.íړÇغو سم   åسر حكم  له   äقانو  Ï  áجوړيد  äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï پرتطبيق   äقانو Çساسي   Ï  åÏما  ١٥٧  äقانو Çساسي   Ï

 ßÇنې خپلوÑڅا Ï پرتطبيق äساسي قانوÇ Ï ېÑستيو پوæÑæ تر á٢٠٠٧ كا  Ï لسمشرæ نه æÇ äلماÑنه پا .ææ نه íالجوړ شو äكميسيو Ïخت كې ياæ يې پهÇÑ Ï Ñæبا

 ìشو Ïكابينې يا .ææ íتايېد شو Çكابينې له خو Ï æÇ تسويد Çله خو ÊÑÇÒæ عدليې Ï äقانو äكميسيو ßÇخپلو íنوموړ Ï .ÏلوÑÏ نه äجوړيدلو پال Ï äكميسيو

٤ مه تصويب كړ. تعديل  ٢٠٠٧ كاÇ Ï áپريل په   Ï åله ځينو تعديالتو سر äقانو Ïلسي جرګې ياæ .åæستاÇæ ته äلماÑې پاÑله ليا ÊÑÇÒæ Ï æÑلماني چاÑپا Ï äقانو

.åكړæ åډډ څخه  توشيح  له   äقانو  Ï لسمشرæ خو  ºææ ìشو  áليږ ته  قانوæ äلسمشر   íشو

 æÇ محكمې سترې   ¡ÇÑشو ملي  يې æ Ïلسمشر¡  ته   äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï پرتطبيق  äقانو چې Ç Ïساسي   ÏلوÑÏ ÖÇعترÇ ېÏما مې   ٨ په   äقانو  Ï لسمشرæ 

 ١٢٢ ١٢١ مې¡  ٨ مه ماÇ Ï åÏساسي قانوä له   äغه قانوÏÏ چې åæكا áستدالÇ لسمشرæ .ææ íكړÑæ ßÇæ تفسير قانوني Ï äساسي قانوÇ Ï ييه قوې په غوښتنهÇجرÇ

 äتوګه بيا åپه څرګند ææ ìشو  áته ليږ له خوÏ Ç پاÑلماÑ äييس  چاÒæ Ï æÑير  چې Ï پاÑلماني  كې  يوå ليك  لرÇÏ .í موضوÚ په  سرå تناقص   æÏ١٥٧ مې ما  æÇ مې

سپاÑلي Ç Ï æÇ åÏساسي   åندÏ Ñڅا  Ï تطبيق  Ï äقانو يوÒÇې Ç Ïساسي  ته   äكميسيو  ßÇخپلو  íنوموړ  äقانو چې Çساسي   ææ íشو كى æيل  ليك   Ïيا په   .åæ íشو

 Ï ¡كې  äجريا په  جګړې  سياسي   Ï åړÇ په  áعز  Ï سپنتا  Ï ترمينځ  äلماÑپا  æÇ لسمشرæ Ï .
١٧٣

íلر نه   ßÇæ تفسير  Ï äقانو بل  هر   æÇ äقانو پربنسټ Ç Ïساسي   äقانو

ماÏې  مې   ٩٤  Ï äقانو سرÇ Ï åساسي  په ÑÏ åæÏېيمې Çكثريت  يې   äقانو  ìشوÏيا  æÇ ¡åكړæ åÏستفاÇ څخه فرصت  له  جرګې  په Çتلسمه æلسي  كاÂ Ï áګست   ٢٠٠٨

كړ. تصويب   ÓساÇپر

Çساسي   Ï چى  æغوښتل  يې  څخه  هغې  له   æÇ  åæستاÇæ ته  محكمې  سترې   äقانو  äكميسيو  ìنوموړ  Ï æلسمشر  كې¡   äغبرګو په  مياشتې   Ï ماÑچ   Ï  áكا  ٢٠٠٩  Ï

محكمې Çستدالæ áكړ   سترې  ضد æګاڼه.  پر   äقانو قانوÇ Ï äساسي   Ïيا محكمې  سترې   ¡åæ تمه چې   áæډ هغه  هم   .íكړæ كتنه بيا  باندې  هغه  پر   ÓساÇپر  äقانو

 په تيرå بيا¡ Ï قانوä ٨(١) ماåÏ چې Ï تفسير Ñæ ßÇæكوÇ Ï íساسي 
١٧٤

.íكوÑæ نه ßÇæ تفسير Ï íæبرÇبر áصوÇ "نېÑڅا" Ï چې åÏ١٥٧ مه ما äساسي قانوÇ Ï چې

١٢١ مه ماÇæ åÏيي چې يوÒÇې سترå محكمه Ç Ïساسي قانوÏ ä تفسير   äساسي قانوÇ Ï چې åæكا áستدالÇ سترې محكمې .åÏ كې Ïپه تضا åې سرÏ١٢١ ما  Ï äقانو

ßÇæ لرí. سترå محكمه ÇÏÇمه Ñæكوí چې Ç Ïساسي قانوä تفسير Ç ÏلزãÇ لرæنكى قضاÏ Êæ صاæÑÏلو Ç ßÇæ ÏيجاÈ كوÇÏ æÇ íسې ßÇæ يوÒÇې سترå محكمه 

١٧٥
شي.  ìالÏلوÑÏ

 ßÇخپلو  Ï نېÑڅا  Ï تطبيق پر    äقانو كې Ç Ï .åÏساسي   Ïتضا په   åسر  äقانو له Çساسي   ãمكانيز  áعز  æÇ نيÑګوما  Ï كې  äقانو په  چې   íكو  Ñټينګا محكمه   åستر

 .íكړ  áعز  íغړ خپل  شي   ìكوال  äكميسيو  ßÇخپلو تايېد¡  په  جرګې  په æړÇندېز æ Ï æÇلسي   æغړ پنځو   Ï  äكميسيو  Ï چى  ماÇæ åÏيي  مه   ٧  äقانو  Ï  äكميسيو

 Ï  æÇ  åÏ  åÑÇÏÇ  ìيېوÇجرÇ  åيو  ÇÏ  .íكړ Ñخصت  څخه   Ñكا له   íغړ خپل  چې   åÏ نه  شركت"   åګريزÇÏسو"  åيو  äكميسيو  ßÇخپلو چې   åæكا  Ñټينګا محكمې  سترې 

.åÏ ßÇæ لسمشرæ Ï ېÒÇيو  Úموضو  áعز  Ï ينوÑمامو نوæÑ حكومتي   æÇ نوÇيرÒæ Ï ÓساÇپر ماÏې  مې   ٦٤  Ï äقانو Çساسي 

پربنسټ   ìÏما  (١)٥  Ï  äقانو  Ï  .íلر تناقض   åسر  äقانو Çساسي  له  هم  ماÏې  نوÑې  څو   äقانو  Ï  äكميسيو  ßÇخپلو  Ï چې  Çæيي   æÇ  íكوÑæ ÇÏÇمه  محكمه   åستر

 åسر مكلفيتونو   æÇ حقوقو   Ï Çتباعو   Ï تابعيت  Çفغاني  چې   íكو  Ñټينګا محكمه   åستر شي.   ìالÏلوÑÏ  Èغړيتو  äكميسيو  Ï لرæنكي  تابعيت  Çفغاني   Ï يوÒÇې 

هيڅ   äكميسيو  Ï "چى ماÇÏ åÏسې Çæيي   ١١  äقانو  Ï ېÏپر  åبرسير شي.  تنظيم  الÑې¡  له  قوÇنينو   ìÏعاÏ نه الÑې¡  له   äقانو شي Ç Ïساسي   ìÇكيد چې   ¡íلر  æÇتړ

 Ï æلسمشر¡  يوÒÇې  بايد   ÒمتياÇ Ïغه  نظر  په  محكمې  سترې   Ï  "åÏ  ÁستثناÇ  ãجر  Ïمشهو  ºنشي  ìÇكيد تعقيب  يا   íبند توقيف¡  پرته  Ñضايت  له  Ñييس   Ï  ìغړ

 .íÏ نه توجيه æړ   Ï áكوÑæ ÒمتياÇ ېÏÏ ته ماموÑينو   íÏعا  ÓساÇپر قوÇنينو   íÏعا  Ï .شي  áكړÑæ سم  åسر  äقانو ته Ç Ïساسي  قاضيانو   æÇ æغړ  ÇÑشو ملي 

١٧١    ناÑÏ ناìÑÏ¡شخصي نظريه.Ï ٢٠١٥ كاÏ á جنوìÑ ١٠ مه.

.åÏ١٥٧ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï    ١٧٢

١٧٣    Ï حكومت لوړ پوړې چاÇæÑكي¡ شخصي نظريه¡ Ï ٢٠١٤ كاÇ Ï áپريل ١٠ مهº همدÇ ډÏ áæ جاÏ ä مپسى Ç æÇلكساندÑ تيير¡" Ï بحرäÇ حل"¡ ٥ هم ææينئ.

١٧٤   قضايى حكم شميرå ٥¡ Ï ١٣٨٨ كاìÑæ Ï á ٢٥ مه.

í١٧٥   هماغه ځا



    äكميسيو ßÇنې خپلوÑڅا Ï پرتطبيق äساسي قانوÇ Ï   ۲۰۱۵

22 Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

له  محكمې   Ï چې  ææ يستلىÇ څخه  äقانو له  يې   ãحكاÇ هغه  áټو چې  كړ  چاپ   áæډ په ÇÏسي   äقانو  Ïيا  íځا يو   åسر صاæÑÏلو   Ï پريكړې خپلې   Ï محكمې سترې 

تعديل æÇÑ Ïستلو   Ï كې  äقانو هغه  په  محكمې  سترې  چې   íكو  áستدالÇ äÇندæخا نظر   Ï ¡توګه په Ïې   .ææ كې  Ïتضا په   åسر حكمونو  له   äقانو نظرÇ Ï åساسي 

  خبرå ال هم خرÇبه شوå¡ كله چې Ï عدليې ÊÑÇÒæ ياÏ شوì قانوä په ÇÏسې بڼه چاپ 
١٧٦

له الÑې چې Ï پاÑلماä له خوÇ تصويب شوÇ ¡ææ íساسي قانوä نقض كړ.

١٧٧
.ææ íكړ ÊياÒ (قۍÑæپا) يې لمن ليكونه åÑتوضيح لپا Ï æÇ ¡ېæ كړې Ýكړ چې تعديل شوې برخې يې حذ

محكمې  سترې   Ï  äلماÑپا  .ææ پاتى  ناæÑڼه  هم  بيا   äقانو خو   ¡ææ  íكړ  ìځا پكې  نظر  خپل  محكمې  سترې   æÇ تصويب   äقانو  ìنوموړ  äلماÑپا چې  Ïې  له   åسر

٢٠١٠ كاÏ á جوä په مياشت كې   Ï ېÒÇحكومت يو .åÏ íمخامخ شو åسر Ïګټو له تضا Ï كې åې پريكړÏ محكمه په åچې ستر åكړæ عا يېÏÇ æÇ ¡ نه منله Ä åپريكړ

 æجوړيد  Ï   äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï باندې  پرتطبيق   äقانو Çساسي   Ï حكومت   
١٧٨

كړ. جوړ   äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï باندې  پرتطبيق   äقانو Çساسي   Ï

چې   åæ íكړ  åپريكړ محكمې  سترې  چې  له Ïې   åسر جوړيدæÑæ æسته¡  له   äكميسيو  
١٧٩

.áكړ تايېد   äÇنوماند پنځه  يوÒÇې   äلماÑپا خو  نوماندæ äÇټاكل¡   ٦  åÑلپا

التر  موقف  نظرياتو   æشو  Ïيا  Ï  .íÏ íكړ څرګند   Êنظريا خپل  هكله  په  پوښتنو   åعمد  Ï Çړæند  پوÑې   äقانو Çساسي  په   ¡íلر نه   ßÇæ تفسير  Ï  äقانو Çساسي   Ï

 æÇ حكومت  Ï áشمو په  محكمې  سترې   Ï"چې بلكې Çæيي   ¡íلر  ßÇæ تفسير  Ï äقانو  íساÇ Ï چى  íكو يوÒÇې ÏÇعا  نه   äكميسيو  ßÇخپلو  
١٨٠

.åÏ نه  ãمالو æÇسه 

 æÇ عايتÑ Ï äقانو  Ï äكميسيو  ßÇخپلو چې   åړÇ ېÏ په حكم   Ïغه 
١٨١

.íلر هم   ßÇæ "نىÑڅا  Ï تطبيق  æÇ عايتÑ Ï äقانو خوÇ Ï Çساسي  له  فعالينو  حكومتي  غير 

١٨٢
íكو ته  ډير ÇبهاÇÑ ãمينځ  ال  شي¡  ته ÇÑجع  هغې  هم  پريكړې  محكمې  سترې   Ï چې  ¡íكړæ عمل توګه   åلقوÇبا په  څير  په   ãمقا  åيو  Ï شي  ìكوال  åÑلپا تطبيق 

١٧٦   غزáÇ حاÓÑ¡  ( Ç Ïساسى قانوä په ÇړÏ å پرæفيسوÑ مرستياله¡ په Çفغانستاä كې Çمريكايي پوهنتوä)¡ شخصى نظريه¡ Ï ٢٠١٤ كاÏ á جوä ٢٢ مه.

. ì١٧٧    هماغه ځا

١٧٨   Ï ٢٠١٠ كاá ترمې مياشتې پوÑې æلسي جرګې" Ï پټې خولې غونډې" جوړæلي چې په هغو كې هيڅ ډáæ  مهمو موضوعګانو باندې بحث نه كيدæ .åلسى جرګې په Ïې ډáæ خپل ÇعترÏ ÖÇ يو 

 íÑÇæ ندې څوÇړæ حكومت په Ï لسې جرګېæ .åæÇÑې¡ ښكاæ نې هم شاملېæلې ټولنې پرضد څرګندÇنړيو Ï æÇ áكى نيو Óپه ال äقانو Ï ټاكنو Ï Çلسمشر له خوæ Ï چې په هغو كې åړÇ شمير النجو په

æÑæستي ÇعترÇضونه æړÇندې كړá چى په هغو كې Ï لسو Ñæځو په جرياä كې Ç Ïساسى قانوä پرتطبيق باندې Ï څاÑنې Ï كميسيوä په بيړå جوړáæ هم شامل Ï .ææ نوموړæ مخالفتونو Ç æÇعترÇضونو 

په نتيجه كې حكومت شپږ نوماندæ äÇټاكل چې بايد Ï خپلوßÇ كميسيوä لپاåÑ تاكل شوÏ .ìÇæ í ماÑتينا  äÇæ بليرÏ "Ê پاÑلماæÇ ä كرíÒ ترمنځ Ï شخړې Ç Ï "ãÇæÏفغانستاÏ ä شننونكو شبكه ¡ 

æګوÏhttp://www.afghanistan-analysts.org/continuing-tug-of-war-between-the-parliament-and-karzai/ /.ÆÑ ٢٠١٠ كاÏ á جوä ٢٠ مه ( Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر له 

لومړۍ نيټې Ï الÓ موندنې æړ).

 (åښځينه كانديد ìÒÇيو ) محبوبه حقوقمل ¡åÇلتخوÇعد ÑÏلقاÇعبد ¡ìحمدÇ مينÇ سيد عمر منيب¡ محمد ¡äقاضى ګلرحما äÇ٥ كانديد Ñخيست. نوÇæ Óڅخه ال ìنوماند له خپلې كانديد å١٧٩  يو

 äكميسيو äساسى قانوÇ Ï " ¡æكو íÑسا Ï .íګڼل كيږ äÇندæمسلكي تجربو خا Ï په حكومت كې æÇ íچې علمى پوهه لر íÏ شخصيتونه íشو áپه حقوقي مسئلو كې پيژند äÇكانديد åړÇæ پنځه ºææ

https://www.afghanistan-analysts.org/six-years-late-the- شبكه.  شننونكو   Ï  äفغانستاÇ  Ï  .ÆÑګوæ"íæÑپاæ به   äلماÑپا  æÇ æلسمشر  Âيا  خو   ºشو جوړ  æÑæسته  كاله  شپږ 

/Ï constitutional-commission-is-formed-but-will-it-take-on-president-and-parliament ٢٠١٠ كاÏ á جوالì ٣ مه. ( Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر له لومړì نيټى Ï الÓ موندنې æړ).

.ÆÑګوæ .حل" ٤-٥ äÇبحر Ï" ¡تيير æÇ مپسىÏ Ï   ١٨٠

  http://www.iconnectblog.com/2011/09/kabul-update-constitutional-confusion-  continues "íلر ãÇæÏ ډتياæګډ åړÇ په äساسي قانوÇ Ï :ځÑæ ګينبرګ¡" كابل نن ã١٨١   تا

Ï ٢٠١١ كاÏ á سپتمبر ٢٥ مه( Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر په لومړۍ Ï السرسى æړ).

.ì١٨٢    هماغه ځا
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٦ .ßÇæ تفسير  Ï äقانو Ç Ïساسي 

  ¿íلر  ßÇæ تفسير  Ï äقانو څوÇ Ï ßساسي  چې   åÏ íكړ ته  په Ïې ÇړÇÑ åمينځ  پوښتنه  يو Çساسي   äشتو  äكميسيو  ßÇخپلو  Ï نېÑڅا  Ï تطبيق په   äقانو Ç Ïساسي 

Âيا ÇÏ مرجع سترå محكمه¡ خپلوßÇ كميسيوä يا ÇæÏړíÏ å¿ مهمه ææ åÏيل شي چې Ï خپلوßÇ كميسيوä له جوړيدلو څخه پخوÇ¡ سترې محكمې په عمل كې 

پوÑې   áكا  ٢٠٠٧ تر  كې¡  حقيقت  په   .ÏلوÑÏ نه هم   áسيا  ãكو محكمې  سترې  كې  په ÑÏلوÏلو   ßÇæ Ï Ñكا غاړÑÏ åلوÏ Ï æÇ ¡åÏې  په   åندÏ تفسير  Ï äقانو Ç Ïساسي 

 ìلومړ  .íæ  íكړÑæ نظريې  كې  تفسير  په   äقانو Çساسي   Ï كې   æÏÑÇمو مهمو   æځانګړ څوڅو  په  محكمې  سترې  شو¡  نافذ   äقانو  äكميسيو  ßÇخپلو  Ï چې  كله 

٢٠٠٥ كاá كې كله چې Ï Ïې پوښتنه پيدÇ شوå چې æ ÏلسوÇليو Ï شوÇÑګانو Ï ټاكنو په نه شتوä كې به مشرÇنو جرګه څه Ñنګه جوړÇÏ æÇ åيرå شي¡ سترې  ځل¡ په 

حكومت  چې   åشو ته  پوښتنه ÇÑمينځ   ÇÏ چې هغه æخت  ځل¡   æÏيم 
١٨٣

.íليږæ ته جرګې  مشرÇنو   íغړ  åæÏ شي  ìكوال  ÇÑشو هرæ åاليتى  چې   åكړæ åپريكړ محكمې 

.åÏ معنا په  غړÇ Ï æكثريت   æحاضر  Ï كثريتÇ الندې پوښتنې   Ï چې  åكړæ åپريكړ محكمې  سترې   ¡ìÏ ãكو كې "Çكثريت"   äلماÑپا په   åÑلپا تايېد   Ï نوÇيرÒæ Ï

 áÇنړيو  æÇ قوÇنين  فرمانونه¡  تقنيني  چى   íلر  ßÇæ ÏÏې  محكمه   åستر  íلر توÇفق   áټو  .íلر  äشتو  Êنظريا برخې  ÑÏې   åړÇ په  تفسير  صحيح   Ï ماÏې   ١٢١  Ï  

 .íكړ تفسير   äقانو چې Çساسي   íلر  ßÇæ ېÏÏ كې حقيقت  په  محكمه   åستر چې   íكو  áستدالÇ برخه لمړۍ   .íكړ تفسيريې   æÇ نيسىæ الندې تربياكتنې  تړæنونه 

 ¡å(پاليسى) له نظر æÇ حقوقى Ï" چې íكو áستدالÇ ¡ææ هم ìغړ äبياكتنې كميسيو Ï äساسي قانوÇ Ï نش¡ چېÇÏ Ñæسر Èجاللتمآ áيم مرستياæÏ لسمشرæ Ï

غلط   áكوÑæ ته بلې ÑÇÏÇې   ßÇæ څيړلو  Ï ÞنطباÇ Ï نينوÇقو  ìÏعا  Ï åسر  äقانو له Çساسي   æÇ بياكتنې  Ï æÇ áكوÑæ ته يوې ÑÇÏÇې   ßÇæ تفسير  Ï äقانو Ç Ïساسي 

كې  هغې  په  پخپله   åÏ چې  كميټې¡  تسويد   Ï  äقانو Çساسي   Ï چې   íياتوÒ هغه  پرÏې¡   åبرسير  .«íلر نه   Ïجوæ كې   ÏÇهيو هيڅ  په  نړۍ   Ï  áكو ÇÏسې   æÇ  ¡åÏ  Ñكا

١٨٤
.íلر  åړÇ ìÑپو محكمې  سترې  په   ßÇæ تفسير  Ï äقانو چې Ç Ïساسي   åæ ÇÏ پوهه  ¡ÏلوÑÏ Èغړيتو

 íلر  Ñæبا  Ñæمشا عدلى   æÇ حقوقي مرستياæ Ï æÇ áلسمشر  پخوÇنى   ÊÑÇÒæ Ï عدليې  Ï ¡ìغړ  äكميسيو  Ï كتنې بيا   Ï äقانو ښاغلى ÇشرÑ Ýسولى¡ Ç Ïساسي 

هم   ßÇæ تفسير  Ï äقانو Çساسي   Ï محكمه  åستر چې   íلر  åعقيد  äكسا چې"ځيني   íكو  áستدالÇ هغه   .íلر نه   ßÇæ تفسير  Ï äقانو Çساسي   Ï محكمه  åستر چې 

تړæنونو  نړيوÇلو   æÇ فرمانونو تقنيني  قوÇنينو¡   Ï åسر  äقانو له Çساسي  هغه  چې   åÏ ښانهæÑ æÇ åڅرګند توګه  خاصه  په   åÏما  ١٢١  äقانو حاÇ Ï ¡áساسي  هر  په   .íلر

æÇ ميثاقونوÇ ÏنطباÞ بيا كتنه ګڼل كيږí. كله چې نوموړې ماÏ åÏ تفسير په Çړå خبرې كوí¡ منظوÑ ياÏ څلوÑ حقوقى æÇقانوني سندæنه íÏ¡ ځكه چې Ï حقوقى  

سندæنو بيا كتنه Ç Ïساسي قانوä له حكمونو سرÏ å هغوÇ Ï ìنطباÞ موضوÏ æÇ ¡åÏ Úلته منظوÑ له نوæÑ قانوني سندæنو څخه نه åÏ. په Ïې توګه Ï تفسير كولو 

١٨٥
څخه.  äقانو له Çساسي  نه   åÏ څخه سندæنو   æشو  æÏيا پوÑتنيو   Ï ېÒÇيو  Úموضو

Ç Ïساسي قانوÏ ä بيا كتنې Ï كميسيوÑÏ äېيم غړÇÏ ¡ìكتر هاشم كمالى¡ بيا ÇæÏ Ïړæ ډلو ترمينځ توپير موضوÚ ته په نږÏې كيدلو كې ګوÇÏ .íÑكتر كمالى چې 

چې Ï"هو æيونكي"   íكو  áستدالÇ  ¡íلر  ßÇæ تفسير  Ï  äقانو Çساسي   Ï محكمه   åستر چې   íكو توÇفق   åړÇ په Ïې   åسر  áمرستيا جاللتمآæÏ Èيم  له æ Ïلسمشر 

تحليل   íمرÇګر په  كې  تفسير  خپل  په  ماÏې   ١٢١  Ï æيوæنكي"  "نه  چې  كې   áحا ÇÏسې  په   ¡íكيږ  ÓساÇپر  Ñمنظو  æÇ معنا  عمومي   Ï ماÏې  نوموړې   Ï الÑښوæنه 

 ìÏ چې åÏÇÏ åصحيح خبر æÇ منطقى íكړæ ãته پا "Ñمنظو æÇ معنا íبشپړ" ìÏ١٢١ ما  Ï íړÇغو ßچې كه څو íكوÑæ كتر كمالى توضيحÇ١٨٦ ډ .íباندې تكيه كو

نتيجې ته Ñæسيږí چې سترå محكمه Ç Ïساسي قانوÏ ä تفسير ßÇæ لرí. كمالى Çæيي كله چې íÑÏ متن æلوستل شي نو ÑÏيځ به يې íæ ÇÏ چې Ï "هغوì (Âنها)" 

په   äقانو Çساسي   Ï ضمير (Âنها)"   ìهغو" Ï چې  íلر توÇفق   åيونكو"سرæ چې "نه  åسر كسانو  هغو  له  كمالى  توګه  په Ïې   .åÏ åÑشاÇ هم  ته   äقانو Çساسي  ضمير 

شموá نه åÏ. په هر حاá¡ كمالي æړÇندېز كوí كه څوß غوÇړí نوموړì متن په پوåÑ معنا æÇ موخه æپيژني صحيح نظر åÏÇÏ چې Ç Ïساسي قانوä تفسير Ï سترې 

١٨٧
 .åÏ كې صالحيت  په  محكمې 

څاÑنې   Ï تطبيق  پر   äقانو Çساسي   Ï تفسير   äقانو Çساسي   Ï چې   íكو نه   åÏفاÇ ÇÏسې   áæډ هيڅ  په   åÏما  ÇÏ  ¡æÑګوæ Ïقت  په   åÏما مه   ١٥٧  æړÇغوæ مونږ  كه 

باندې  تطبيق  پر   äقانو Çساسي   íنو  Ï ته   äكميسيو چې   ææ ÇÏ مقصد ليكونكو   Ï مسوÏې   Ï چې   íكو ياæÏنه  كې ÇÏ .åÏكتركمالى   ßÇæ په  äكميسيو  ßÇخپلو

æÇ همدÇ ډÏ áæ بن Ï پرæسى په عملي كولو باندې يو ډáæ نظاÑتى æنډÑæ åكړí. په ځانګړí توګه¡ ÇÏسې سوچ شوææ í چې Ç Ïساسي قانوä پر تطبيق Ï څاÑنى 

Çæكونه   ÊياÒ ډير  فرمانونو  تقنيني   Ï ته  حكومت  Çنتقالي   äقانو Çساسي  چې  چيرې   ¡ìلوبوæ  áæÑ څاÑنيز  مهم  يو  كې   åÏمو په   Ïليږ  Ï شي   ìكوال  äكميسيو

  ١٥٧ مه ماæÏ æÇ åÏلسم فصل چې "Çنتقالى حكمونه"پكې يوځاì شوíÏ í ال ډير څرګندíæ چې خپلوßÇ كميسيوä ته Ç Ïساسي قانوÏ ä تفسير 
١٨٨

 .ææ íكړÑæ

مې   ١٥٧  Ï  íكوÑæ ßÇæ "نېÑڅا  Ï باندې  تطبيق  پر   äقانو Çساسي   Ï" ته چې æلسمشر   åÏما مه   ٦٤  äقانو Çساسي   Ï ¡ترڅنګ  ÏÏې 
١٨٩

 .åÏ نه  ìشو  áكوÑæ ßÇæ

.ÆÑګوæ حل" هم äÇبحر Ï" ¡تيير ÑلكساندÇ æÇ مپسىÏ äجا Ï   ١٨٣

.äساسى قانوÇ äفغانستاÇ Ï ¡نشÇÏ Ñæ١٨٤       سر

١٨٥      ÇشرÑ Ýسولي¡ Ç ÏفغانستاÇ Ï äساسي قانوä تحليل æÇ نيوكه (كابل: Ï سعيد مطبعه¡ ١٣٨٩)

١٨٦     كمالى¡" Ç ÏفغانستاÇ äساسي قانوä لس كلن شو¡" ١٢. په عين حاá كې Ï ليكنى ٤٥ لمن ليك (پاÑæقى) هم æګوÆÑ چيرته چې كمالى په كابل كې Ï ٢٠٠٨ كاÂ Ï áګست Ï مياشتى Ç Ïساسي 

قانوÑæ äكشاپ ته ÇشاåÑ كوí  . په Ïغه Ñæكشاپ كې ÑÏې Çæړå حاضرÏ æÇ ææ حبيب Çهللا غالب په شموá څلوÇæ Ñړæ له ١٢١ ماÏې څخه خپل مختلف ÑÏيځونه Ï æÇاليل تر بحث الندې æنيوá. په 

Ñæكشاپ كې¡ محمد قاسم هاشمزí په ځانګړì توګه ææيل چې "Ï ١٢١ ماÏې Ï تسويد كوæنكو¡ چې ټوá ژæندíÏ í¡ منظوææ ÇÏ Ñ چې Ç Ïساسي قانوä تفسير Ï ياÏې ماìÏ پرÇساÏ Ó سترې 

."ìÏ محكمې قانوني صالحيت

ì١٨٧ هماغه ځا

١٨٨ كمالى¡" Ç ÏفغانستاÇ äساسي قانوä لس كلن شو¡" ١٣.

.ì١٨٩ هماغه ځا



ßÇæ تفسير Ï äساسي قانوÇ Ï۲۰۱۵

24 Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

 ÊÑصو هغه  په  نو   ¡åÏ تفسير   (äقانو (Çساسي   Ï چې   íتعبيريږ ÇÏسې   ßÇæ نظاÑتي   äكميسيو  ßÇخپلو  Ï چيرې  كه   
١٩٠

 .íæÑكا په  ژبه  æÑښانه  تناسب  پر  ماÏې 

له ÇÏسې Ïندې  هيڅ æخت  مسوåÏ ليكونكي   ¡áحا هر  په  شي.  قانوÏ ä تفسير æ ßÇæګڼل  نظاÇ Ï ßÇæ ÊÑساسي   æÇ نيÑڅا  Ï لسمشرæ Ï چې  åÏ ممكنه هم   ÇÏ كې

 .íæ íكړ íÑæهغه يې كمز æÇ íكړ íæ پاملرنه نه åÑلى ته پوÇæجال ææÇقو Ï كې يې äساسي قانوÇ شي په ìÇكيد æÇ ¡ææ نه íمخامخ شو åسر

چې  شو   áكړÑæ ßÇæ ÇÏ ځيÑæ له تاسيس  خپل   Ï ته  äكميسيو چې   åÏ حقيقت  ÇÏ ګڼي غلط   áÏلوÑÏ ßÇæ تفسير  Ï Çخو له   äكميسيو  ßÇخپلو  Ï چې عامل  بل  يو 

تقنيني مسوæÑæ åÏسته له هغه چې كابينه يې تايېد كړæÇ í مخكې له Ïې چې پاÑلماä ته Çæستوá شي Ï بيا كتنې لپاåÑ خپلوßÇ كميسيوä ته Ñæكوá كيږí. په 

 åپريكړ  åړÇ په  قانونولۍ  Çساسي   Ï نوæسند تقنيني   Ï چې   ìæ íشو غوښتل   ÇÏ څخه  äكميسيو چې  لكه   íكېږ مخامخ   åسر  Ïتضا له  ګټو   Ï  äكميسيو توګه  Ïې 

 .åæ íكړ مرسته  كې  تسويد  په  هغو   Ï پخپله هغه  چې   íكړæ

Ï خپلوßÇ كميسيوä له تاسيس څخه ÇÑ په ìÏ خوÇæÏ ¡Çړæ¡ سترì محكمې æÇ كميسيوÇ Ï ¡äساسي قانوä تفسير ته Ñæ ãÇæÏكړåÏ í چې مختلفې نظريې يې¡ 

 Ï  ÓساÇ په   äقانو Çساسي   Ï æلسمشر  كې  نتيجې  په  ټاكنو  پاÑلماني   Ï  áكا  ٢٠١٠  Ï توګه  په  بيلګې   Ï  .íÏ  íكړÑæ كې¡   Úموضو عين   æÇ æخت  عين  په  كله  كله 

كې¡   áحا عين  په  كړ.  تايېد  قانونيت  محكمې  ياÏې   Ï محكمې سترې  چې   åæ نه تعجب æړ   Ï .غوښتهæ نظريه محكمې  سترې   Ï هكله په  محكمې  ځانګړې  ټاكنو 

 Ï محكمې  ځانګړې   Ï ټاكنو   Ï ټوÏ áاليل  محكمې  سترې   Ï يې  كې  هغې  په  چې   åكړ نظريه æړÇندې  خپله   äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï تطبيق   Ï  äقانو Çساسي   Ï

چې  هغه  تر   ¡åشو سبب   äÇبحر سياسي   æÇ äقانو په ÇړÇ åختالÇÏÇ Ýمه æكړÇ Ï æÇ åساسي  ټاكنو   Ï 
١٩١

.ææ ګڼلى قانوني  غير  يې  هغه   æÇ ææ íكړ  ÏÑ åړÇ په قانونيت 

 .åشو حل   ÓساÇ پر جوړې  سياسي æÑغې   Ï Úموضو

لرله   åړÇ يې  پوÑې  تفسير  په  ÑÏيځ   Ï  äفغانستاÇ  Ï چې  مسئلې  هغه  بلكې   Êموضوعا تړلي  پوÑې   äقانو Çساسي  په  يوÒÇې  نه  ÑÇæې  څو  څو   äكميسيو  ßÇخپلو

څرګند  په  محكمه   åستر بنسټ¡  پر  ماÏې   ١٢١  Ï åشوæ نهæÏيا پوÑته  چې  لكه   .íكيږ ګڼل   ìتير څرګند  باندې   ßÇæ äقانو په  محكمې  سترې   Ï ÇÏ .íÏ íكړ حل  هم 

 íكوÑæ åÒجاÇ ته  äكميسيو  ¡äقانو نافذ   äكميسيو  ßÇخپلو  Ï ÓæÇ ÓæÇ 
١٩٢

.íكړ تفسير   åÑلپا تطابق   Ï åسر  äقانو له Çساسي  قوÇنين  محلى  چې   íلر  ßÇæ áæډ

چې Ï جمهوÑ Ñييس¡ ملي شوÇÑ¡ سترې محكمې¡ Ç ÏفغانستاÏ ä بشرí حقونو خپلوßÇ كميسيوÏ ¡ä ټاكنو خپلوßÇ كميسيوÇ íÑÇÏÇ Ï ¡äصالحاتو æÇ ملكى 

 
١٩٣

.åÏ څخه نظر غوښتى äكميسيو ßÇې تړلو يو لړ مسئلو كې له خپلوÑيځ پوÑÏ خلىÇÏ په æÑÇÏÇ حكومت يو شمير Ï .íكړæ څخه پوښتنى äخدمتونو كميسيو

 äفغانستاÇ Ï) íÏ íشو íچې له شل كلونو ډير بند åړÇ بنديانو په äفغاÇ Ï كې äنظر په تاجيكستا äكميسيو ßÇخپلو Ï ÁالنشاÇÑÇÏ كابيني Ï بيلګې په توګه Ï

 Ï پر ضد Ïفسا Ï څخه äكميسيو ßÇير هم له خپلوÒæ لتæÏ Ï كې æÑلماني چاÑپا Ï .åÏ غوښتى 
١٩٤

 (åÏ ٢٠ كاله  Çسز åكيدلو ډير تر ډير ìبند Ï ÓساÇ پر äقانو Ï

ياÏÏښت  تفاهم   Ï äفغانستاÇ  Ï åسر Âياالتو   åمتحد له   äكميسيو  ßÇخپلو حقونو   íبشر  Ï äفغانستاÇ  Ï 
١٩٥

.åÏ íكړ پوښتنه   åړÇ په  پوليسيو   æÇ ېÑÇÏÇ Ï ìÒÑمبا

١٩٦
.ææ غوښتى نظر  څخه   äكميسيو  ßÇخپلو له   åړÇ په قانوني ÑÏيځ   Ï بنديانو  Ï كې پله  څرخي   æÇ ãÇبګر په  سم   åسر

قوې  ÇجرÇييه   Ï  íچير كه   ¡Çخو يوې  له   .íلر نه   Ïجوæ  ÞتفاÇ سياسي   æÇ قانوني   ¡íلر  ßÇæ تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï مرجع  كومه  چې   åړÇ  ìÏ په  پوÑې  ترæÇسه 

 äكميسيو  ßÇخپلو چې   ßÇæ هغه  ¡Çخو بلې  له  بريښي.   åÑتباÇ بې حل  پوښتنې   Ï ګټه په  محكمې  سترې   Ï ¡æÑګوæ ته ماليمت   æÇ نرمي  ìقو مقننه   Ï ندېÇړæ په

ÇÏسي  نظرæنه  غښتلي   æÇ  íقو  åÑÇæ څو   äكميسيو  ßÇخپلو  Ï  ¡ìÏپر  åبرسير  æÇ  åÏ كې  مخالفت  په   åسر لوستلو   åÏسا  Ï  äقانو Çساسي   Ï  åÏ  ìشو  áكړÑæ ته 

Çړخه  سياسي  له  الÑې  له  مقاæمت  مشخص   Ï æړÇندې  په  قوې  ÇجرÇييه   Ï شي¡  طرحه  Ïاليل  حقوقى  خالص  چې   ìپرځا ÏÏې   äكميسيو  ßÇخپلو چې   íæڅرګند

 په Ïې ÇړÇÏ åيمي حل åÏ ÇÏ چې Çساسي قانوä تعديل شي ÇÏ æÇ موضوæÑ Úښانه شي چې كومه Ï åÑÇÏÇ تفسير ßÇæ لرí. په Çساسي قانوä كى 
١٩٧

.íÏ íشو áهڅو

 .íÏ شاملي شوÇÑګانى  شوÇÑګانى æ Ï æÇلسوÇليو  شوæ ¡ÇÑاليتى  ملي   Ï  æمر  æهر يې  كې   æغړ په  چې  شي  جرګه æÇÑغوښتل  لويه  چې   íكو  ÈيجاÇ تعديل ÏÏې 

سلنه æ Ï æÇ ¡åÏلسوÇلۍ   ٥٠  åلږ تر  لږ   æغړ  Ï جرګې لويې   Ï Èنصا جرګې  لويې   Ï .íÏ نه  íشو  åترسر تر æÇسه  تاكنې  شوÇÑګانو   Ï ليوÇلسوæ Ï شو چې ææيل  لكه 

١٩٨
.íكيږ  åÑپو نه   Èنصا  íنوموړ پرته   æغړ له  شوÇÑګانو   Ï

١٢١ مه   äساسي قانوÇ Ï .ښانه شيæÑ ßÇæ قانوني æÑÇÏÇ æړÇæÏ Ï جوړ شي چې äچې يو قانو åÏ ÇÏ ¡íلر åلږ ستونز ÓساÇلعمل پرÇ Òطر Ï چې ¡åÑحل ال Ï بله åيو

 äقانو بايد Ç Ïساسي   äكميسيو  ßÇخپلو چې   íلر صرÇحت   åÏما  ١٥٧  ¡áæډ همدې  په  پر Çساæ "Óشي.   äقانو" Ï به تفسير  موضوعاتو   æÑڅلو  Ï چې ماÇæ åÏيي 

هرې   Ï ترڅو شي  جوړ   äقانو يو  چې   åÏÇÏ Ñال څخه æ Ïتلو  حالت  ستونزمن  له æÇسني  توګه  په Ïې  شي.  تاسيس  به  سم"   åسر حكمونو  له   äقانو  Ï" æÇ íكړæ نهÑڅا

.١٧٢ ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï ¡Ñنو æÇ هلرÇ ١٩٠

 .٢٢- ٢٥ ¡ÆÑګوæ "¡سېدنهÑ شكايتونو ته æټاكنيز" ¡ÓÑحا áÇغز Ï åÑتفصيل لپا Ï åړÇ ېÏ ١٩١    په

.åÏ١٢١ مه ما ¡äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï    ١٩٢

١٩٣    كمالي¡ "Ç ÏفغانستاÇ äساسي قانوä لس كلن æ"Ô¡ ٣٧¡ ياæÏنه ١٤٢. 

ì١٩٤   هماغه ځا

١٩٥   Ç Ïساسى قانوä پر تطبيق Ï څاÑنې خپلوßÇ كميسيوä (ICOIC) له Çساسى قانوä سرíÑÇÏÇ Ï å فساÏ پر ضد قانوÇ Ï äنطباÞ په Çړå حقوقى نظر. ٧¡ ٢٠١٢ (١٣٩١).

١٩٦   كمالى¡" Ç ÏفغانستاÇ äساسي قانوä لس كلن شو¡"  ٣٧¡ ١٤٢ ياæÏنه.

١٩٧   غزáÇ حاÓÑ¡"ټاكنيزæ شكايتونو ته Ñسېدنه¡"  ٢٩.

http://www.usip.org/sites/default/files/  .ÆÑګوæ  "¡كتنه ìمقايسو Ï نينوÇساسي قوÇ Ï" ¡ګينسبرګ ãتا Ï .ìÏ ìپيل كړ Ñ٣٨٥ كسانو په كا ìÒÇڅخه يو æسه له ٧٨٩ غړæÇ١٩٨   تر

   ROL/TG_Memo_on_Constitutional_Review%20for%202011_v4.pdf(Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر په لومړۍ نيټه Ï الÓ موندنې æړ)  ګينسبرګ ÇÏسې æړÇنديز كوí چې Ç Ïختالفونو 
 åتر هغه ترسر Úتعديل موضو Ï كې äساسي قانوÇ چې په åÏÇÏ كولو معنا Ï Ñې كاÏÏ ºشي áنيوæ ٥٠ سلنه په نظر كې æغړ æټولو ټاكل شو Ï سي تفسير شي چېÇÏ È٥٠ سلنې نصا åÑحل كولو لپا Ï

كيدìÇ نشى ترڅو شخړÇ æÇ ìختالفونه حل نه شي. 



Ç ÏفغانستاÏ ä څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد۲۰۱۵

AREU 25

تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï æÇ متæمقا كې  مينځ  په  څانګو  قوÑÏ Ï ææÇې   Ï" íكو ياæÏنه  هكله ÇÏسى  په Ïې   ìÏمحمو موسى   .íكړ  ãمعلو نقش   æÇ  åنډæ ېÑÇÏÇ

 Ï æÇ íكړ طرÇÒلعمل æÑښانه   åړÇ په تفسير   Ï چې  íكړ نه   Ä فقÇتو به   åسر جوړيدلو  له   äقانو  íنو چې ÇÏ Ïسي   íæڅرګند نظرæنه  مختلف   ìهغو  Ï åړÇ په  ßÇæ Ï

.
١٩٩

"íكړ حل  سر Çختالفونه  پر  ماÏې  نوموړې 

 Ï چې æÑæسته   åړÇ په  كتنې  بيا   Ï  æÏمسو  Ï قوÇنينو   Ï يې  صالحيت   æÇ  åنډæ äكميسيو  ßÇخپلو  Ï چې  الÑې  له   äفرما تقنيني  هڅه æكړæ Ï åلسمشريز  æلسمشر 

تطبيق  پر   äقانو Çساسي   Ï äفرما تقنيني   Ïيا كې  عمل   ºپه 
٢٠٠

.íكړ  Ïæمحد كيدله¡   åترسر شى   áليږæ ته  ÇÑشو ملي   äقانو چې  له Ïې  مخكى   æÇ تايېد  له  كابيني 

چې  چې  خاæندÇæ äÇيې  نظر   Ï شو.  نه   Ïæمحد  ¡åړÇ په  قوÇنينو  محلي   æÑنو  Ï بلكې   äقانو Çساسي  په  يوÒÇې  نه   ¡Ñكا  íتفسير په   äكميسيو  ßÇخپلو  Ï څاÑنې   Ï

 په تيرå بيا¡ æÏ Ïلت ÑÏې څانګې بايد هرæ مرæ په Ïې هكله 
٢٠١

لومړì ¡ مخكى له Ïې چې قانوني حل پيدÇ شى¡ بايد Ç ÏړæندæÑÇÏÇ æ ترمينځ æÑغه جوړæ åشي. 

 .íكړæ فقهÇې¡ موÏ مىÇلزÇ åÑلپا Çهرې خو Ï پريكړې منل Ï ې څانګوÑÏ Ï چې ÇÏ æÇ ¡íلر ßÇæ تفسير Ï äساسي قانوÇ Ï äګاÑÇ ãچې كو

چې   íلر موÇفقت  ځيني   .íÏ مختلفې  نظريې  شي   áكړÑæ  áæÑ (æړ)  مناسب  ته   äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï باندې  تطبيق  پر   äقانو Çساسي   Ï چې  هكله  Ïې  په 

بايد   äكميسيو  ßÇخپلو بيا¡   åتير په   
٢٠٢

.íكړÑæ ãÇæÏ ته  Ñكا خپل   íلر  ÞنطباÇ  åسر  äقانو Çساسي  له  مسوÏې  قوÇنينو   Ï چې   åړÇ په Ïې  بايد   äكميسيو  ßÇخپلو

ټولو æÑÇÏÇ"له   Ï كې  ÏÇهيو بلكى "په   ìقو يوÒÇې Ç ÏجرÇييه  نه   äقانو چې Çساسي   ìسوÑ ته سر   åړÇ ìÏ په  åنډæ خپله برÇبر  پرÇساÇ æÇ Óصولو   äقانو Ç Ïساسي 

 íكړÑæ تي نظرييÑمشو åړÇ ختالفونو پهÇ خلىÇÏ Ï څانګو ترمينځ Ï چې åÏ هم ÇÏ åنډæ äكميسيو ßÇخپلو Ï كې áپه عين حا 
٢٠٣

.íپه صحيح توګه تطبيقيږ Çخو

صالحيت   äقانو  Ï قوې  قضاييه   Ï  (åقو (ÇجرÇييه  æÑæستۍ  چې  بيا   åتير په   ¡íلر مطابقت  "كړنې"  څانګو   íيېوÇجرÇ  æÇ تقنيني   Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  چې 

٢٠٥
 .íÏ íڅخه تر مخه نافذ شو áچې له ٢٠٠٤ كا ¡íڅيړæ åسر äساسي قانوÇ له ÞنطباÇ نينوÇهغو قو Ï شي ìكوال ÒÇÑ Çهمد äكميسيو ßÇخپلو 

٢٠٤
الندې ÇÑنشي. 

١٩٩   محموìÏ¡ موسى. "Çساسى قانوä" (Ï ٢٠١٤ كاÇ Ï áپريل٢ مه) .

٢٠٠  æ Ïلسمشر تقنينى فرماä (شميرå ١٣٧١¡ Ï نومبر ١٤ مه¡ كابل ٢٠١٠).

 .٩ ¡"áحل كو äÇبحر Ï "¡تيير æÇ مپسىÏ ºلس كلن شو¡" ٣٧ äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï" ¡٢٠١      كمالى

 .٧-٨¡"áحل كو äÇبحر Ï "¡تيير æÇ مپسىÏ ºلس كلن شو¡" ٣٧ äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï" ¡٢٠٢      كمالى

٢٠٣     غزáÇ حاÓÑ¡ "ټاكنيزæشكايتونو ته Ñسېدنه¡"٣٣. 

٢٠٤   Ïمپسى æÇ تيپر¡ "Ï بحرäÇ حل¡" ٧-٨ .

.ì٢٠٥    هماغه ځا
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شرÇيطو  سياسي  پرÇخو   .íكړ ګټه"پوÑته  څخه  ÇÑغوښتلو   Ï ÒæيرÇنو   æډير  Ï څخه  صالحيتونو  خپلو  له  چې  æكړ  پيل   äلماÑپا æÑæسته¡  پېښې  له  سپنتا   Ï

٢٠١٠ كاá له پاÑلماني ټاكنو æÑæسته¡ چې æلمسشر هڅه æكړå له Çساسي قانوä څخه   Ï كړ. تر يوې كچې áÇليو åÑسولو لپاÑ سرته æندÏ تىÑخپلو نظا Ï äلماÑپا

 åير ساړÏ ړيكى الÇ ييه قوې ترمينځÇجرÇ æÇ كيالنوæ æنويو ټاكل شو Ï ¡íمهندسي كړ åټاكنو نتايج له سر Ï ېÑلو له الæجوړ Ï ځانګړې محكمې Ï ټاكنو Ï بهر

 æÇ áæÑحضاÇ نوÇيرÒæ Ï كې  äلماÑپا  íشو ټوټې  ټوټې   åيو په  پر Ïې   åبرسير شو.   ډير  ال  تاæتريخوÇلى  ترمينځ  شخصيتونو  قوې æ Ïتلو  مقننه Ç æÇجرÇييه   Ï .áشو

 ¡íكېږ حكومت  څرنګه   ÏÇهيو په  چې   ÖÇعترÇ  åړÇ  ìÏ په   áæډ  Çهمد  æÇ Çخيستل¡  غچ  څخه  æلسمشر  له   ¡åÑلپا  ÏتحاÇ  Ï æكيالنو   Ï هڅې  كولو   áعز  Ï  ìهغو  Ï

 åشو  áكړÑæ åÒجاÇ ته باÇÑ Ñæيې Äمنلي Òæ æÇيرÇنو  نه   Ï لسمشرæ Ï ìÑÇæ څو څو   .ææ مختلف  åړÇ په باÇÑ Ï Ñæيو  نه   Ï äغبرګو جمهوÑ íÑياست   Ï .åæ Ñال يوÒÇنۍ 

چې څوكۍ خوشي كړºí خو په نوæÑ موæÏÑÇ كې¡ ÇÏسي څرګنديدله چې Ï نه باÇÑ Ñæيې منل شوæ ¡íلسمشر ÒæيرÇنو ته ÇجاÑæ åÒكړå چې په حكومت كې خپل 

كاÑ ته Ñæ ãÇæÏكړí¡ په ځينو نوæÑ موæÏÑÇ كې يې Òæير يو بل ډير نږÏې مقاã ته ګوماÑلى åÏ. پاÑلماä هڅه æكړÏ å يو قانوä په تصويبولو سرå چې Ï"سرپرست Òæير" 

 ÇÑمياشتو څخه خو ææÏ له äÇيرÒæ په عمل كې ځيني áخو په هر حا 
٢٠٦

 .íكړæ ìكړنو مخنيو áæډ ÇÏ لسمشرæ Ï æÇ íټيټه كړÇÑ مياشتو ته ææÏ åÏسرپرستى مو Ï

ته Ñæ ãÇæÏكړ.   Ñكا توګه  په  سرپرستو ÒæيرÇنو   Ï ډير

٢٠١١ كاá كې¡ Ï ځانګړې ټاكنيزې محكمې پر سر له كلك ÇعترæÇ ÖÇ شوÑ ماشوæÑæ Ñسته¡ پاÑلماä هڅه æكړÏ å لوì څاÑنوÇ áÇلكو¡ æÇ شپږ نوÏ Ñ سترې  په 

 áæÑ ستر  كې   äجريا په  تحقيق   Ï هكله  په  ÏÇعاګانو   Ï تقلب   Ï æكيالنو   æشو ټاكل   æنو  Ï Çلكو¡   .íكړ ګوښه  Ïندې  له   ÓساÇپر ÇÑيې   Ñæبا نه   Ï  äقاضا محكمى 

څخه  كسانو   æنوموړ له  æÑæسته  څخه  ÇÑيې   Ñæبا نه   Ï  .Ïښوæ مالتړ  څخه   ÑعتباÇ قانوني  له  محكمى   íځانګړ  Ï ټاكنو   Ï قاضانو  محكمې  سترې   Ï  æÇ  ¡åæلوباæ

 áÇنوÑڅا  íلو  Ï جرګه ښكاÑيدæ .åلسي  كې ÑيږÏيدæنكي  حالت  ښه  ډير  په  محكمه  غړيو   Ï محكمې  íستر  Ï æÇ áÇنوÑڅا  íلو  Ï .åكړ نه  خوشي   åندÏ خپله هيچا 

 ١٢٧  Ï  äقانو Çساسي   Ï  
٢٠٧

.íæ  íكړÑæ  ßÇæ  áعز  Ï  áÇنوÑڅا  ìلو  Ï يې  ته  جرګې  æلسي  چې  نشته  æضاحت  ÇÏسې  كې   äقانو Çساسي  په  خو   ºìæتايېد  áÑګوما

Ïندې   Ï چې   ãجر"  íځانګړ  Ï قاضي   ìړÇغوæ برخه  ÑÏېيمه   åæÏ جرګې  æلسي   Ï چې  كله  قاضي  محكمې  سترې   Ï شي   ìكوال جرګه  æلسي   ¡ÓساÇپر ماÏې  مې 

په   æغړ برخه  ÑÏېيمه   åæÏ جرګې  æلسي   Ï هم  څه  كه   ¡áحا هر  په   
٢٠٨

.íكړ  áعز  æÇ محاكمه  كې   ÊÑصو كيدæ"په  مرتكب   Ï  ãجر بل   Ï يا  æې  تړلى   ìÑپو  ÁÇجرÇ په 

سترې   Ï شو پوÑته ææيل  چې  كله  نشو.   Çپيد  íæ íشو كې Çæقع  سرته Ñسولو  په  چې Ï Ïندې   ãجر خو ÇÏسي   ¡áكړ  áعز  äقاضا محكمې  سترې   Ï åسر  Èبرياليتو

سترې   Ï چې  íلر  ßÇæ لسمشرæ ېÒÇيو چې  كې æليكل  فصلنامه  پخپله  محكمې  سترې   .ææ څرګند  ÇÑخو په æړÇندې  هڅو   Ï محاكمې  íشو  Ï äغبرګو محكمې 

 Ç Ïړæندæ حكمونو يوځاì لوستل په æÑښانه ډáæ څرګندìæ چې æلسمشر ßÇæ ÇÏ لرí چې Ç ÏبتدÇييه 
٢٠٩

.íنه لر ßÇæ ÇÏ äلماÑپا æÇ íكړ áعز äمحكمې قاضيا

 Ï چې شي  بايد ææيل   åړÇ په قاضيانو   Ï محكمې سترې   Ï ¡áحا هر  په  هغوÇ ìستعفاæ Áمني.   Ï æÇ íكړ  Þسو يې  ته  تقاعد   ¡íكړ  Ñمقر  äقاضيا محكمو   æلوړ  æÇ

.íكړ ګوښه  له Ïندې څخه   ìكې هغو په Ñڼا  طرÇÒلعمل   Ï ېÏما  ١٢٧  Ï íړÇغوæ لسي جرګهæ چې  ÇÏ مګر  åÏ íشو موåÏ تضمين   Ñكا  Ï ìهغو

 æړÇæÏ æÇ ¡áشو ÈÇستجوÇ Çله خو äلماÑپا Ï يرÒæ æÑنيو چاÑكو Ï ìمحمد äهللا خاÇ بسم æÇ يرÒæ ÚفاÏ Ï ¡ګÏÑæ لرحيمÇګست په مياشت كې عبدÂ Ï á٢٠١٢ كا  Ï

 äفغانستاÇ چې  åæ ÇÏ åشو  áكړÑæ يهÇÑ Ñæبا نه   Ï æÇ شو ته æÇÑغوښتل   äلماÑپا  åÑلپا  ÍستيضاÇ Ï ìæÏ ليæ چې  ÇÏ .شي بچ  څخه  باÇÑ Ñæيې  نه   Ï چې  ìÇكړ Äنشو 

چې   åړÇ په تومتو   æڅرګند عامه   Ï هم چې Òæير   íكو ياæÏنه   äÇندæخا نظر   Ï .ÏلوÑÏ نه  äغبرګو په æړÇندې æÑښانه  كې ÇÑ Ïكټ æÑæÇلو  كنر  په   Çخو له   äپاكستا  Ï

ÇæÏړæ له خپل موقف څخه Ï شخصي ګټو لپاåÑ غلطه ÇستفاåÏ كړåæ í¡ تر پوښتنى الندې ÇÑنغلل. Òæير ßÏÑæ توææ äÑ چې Ï ناټو له قرæÏÇÏÑÇنو څخه چې يوې 

 äÑتو  äخا بسم Çهللا   áæډ همدې  په   
٢١٠

 .åÏ íكړ پوÑته  ګټه  مالي   ¡åæ ßÏÑæ حامد  ¡ìæÒ Ï ìنوموړ  Ï هم كمپنۍ   æÇ ¡ææ íشو  áكوÑæ ته كمپنۍ  خصوصي Çمنيتي 

 æÇ منلېæ يېÇÑ Ñæبا نه   Ï توګه په Ñسمي   ÑÇګ 
٢١١

 .íÏ íكړ  ÓساÇ پر عالقې"   íګوند  æÇ شخصي"Ï بلكې نه¡   ÓساÇپر لياقت   Ï يې ګوماÑنى  حكومتي  چې   ææ

شي.  æټاكل   Çخو له  æلسمشر   Ï يې  ناست   ìځا چې   íكړÑæ  ãÇæÏ ته   æندÏ خپلو  هغه  تر  يوÒÇې  توګه  په  ÒæيرÇنو  سرپرستو   Ï به   äÇيرÒæ  åړÇæÏ چې   åكړ يې   äعالÇ

يوÒÇې يوå مياشت æÑæسته¡ بسم Çهللا خاæ Ï äلسمشر له خوÏÑæ Ï Çګ په ځاÏ ìفاÒæ Ï Úير په توګه æټاكل شوå په خوÇÑ تعجب سرæ åلسي جرګې Ï ÏفاÒæ Ï Úير 

 Ï يې   Çپخو چې   æغړ هغو  جرګې  æلسي   Ï كې¡   åغونډ په  تايېد   Ï هغه   Ï كې  جرګې  æلسي  په  كې¡  حقيقت  په   .áكړ تايېد  Çكثريت   íلو په  ټاكل  هغه   Ï حيث  په 

 
٢١٢

كوÑنيو چاÒæ Ï æÑير په توګه Ï هغه پر ضد ÇÑيه Ñæكړåæ í¡ يوå پوښتنه هم Äنه كړ چې æلي ÓæÇ هغه بل Çړæند æÇ نږÊÑÇÒæ íÏ ته مناسب Äګنل شو.

 .(á١٣٩٠ لمريز كا) ٢٠١١ ¡(å١٠٥١ شمير åسمي جريدÑ) äقانو åÑنو لپاÇيرÒæ سرپرستو Ï    ٢٠٦

http://southasia.foreignpolicy.com/  ١٥  ìجوال  Ï  áكا  ٢٠٠١  Ï پاليسى  بهرنۍ   ¡"Èكتا الÑښوæنكى  ÇحضاæÑلو   Ï ته  محكمى  كې   äفغانستاÇ äÏÑÇæ¡"په   ÊÑسكا    ٢٠٧

posts/2011/07/15/a_guide_to_afghan_impeachment (Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر په لومړì نيټه Ï الÓ موندنى æړ).

 .åÏ١٢٧ مه ما ¡äساسى قانوÇ äفغانستاÇ Ï   ٢٠٨

٢٠٩   غزáÇ حاÓÑ¡ "ټاكنيزæ شكايتونو ته Ñسېدنه"¡ ٢٧

https://www.afghanistan-analysts.org/parliament-sacks- .شننونكو شبكه Ï äفغانستاÇ Ï "¿åتيږ åپه يو äمرغا åæÏ :áګوښه كړ äÇيرÒæ ìكليد äلماÑ٢١٠    فبريزيو فاسچينى¡ "پا

Ï /key-ministers-two-birds-with-one-stone ٢٠١٢ كاÂ Ï áګست ٦ مه (Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر په لومړì نيټه Ï الÓ موندنې æړ).

.ì٢١١    هماغه ځا

https://www.afghanistan-analysts.org/filling-the- شبكه  شننونكو   Ï  äفغانستاÇ  Ï"áشو æټاكل   äÇيرÒæ Çمنيتى  ÑÏې   :(٣)  áډكو  ìځا  Ï ÒæيرÇنو   Ï" فاسچيني¡  فبريويو     ٢١٢

Ï power-ministries-3-three-security-bosses-voted-in/15 ٢٠١٢ كاá سپتمبر (الÓ موندنه Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر ١) 
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 áسي حاÇÏ ې پهÑيې له الÇÑ Ñæنه با Ï æÇ ÈÇستجوÇ لسي جرګې كېæ ناست¡ مجتبى پتنګ¡ په ìځا äهللا خاÇ بسم Ï كې ÊÑÇÒæ æÑنيو چاÑكې په كو áپه ٢٠١٣ كا

ملكى   Ï كې نتيجه  په  حملو  ډيريدلو  په  مخ   Ï شيانوÑشو  Ï áكيد ګوښه  پتنګ   Ï كې ظاهر  په   .íكړ  ææ نه  Ñكا توګه  په  هم Òæ Ïير  يې   áكا يو  ال  چې  شو   áعز كې 

 íكړæ åپريكړ  åړÇ په Ïې  چې  شى  ته ÇÑجع  محكمې  سترې  به   Úموضو چې   åكړ  äعالÇ توګه  په   äغبرګو  Ï  ÑÇګ 
٢١٣

.ææ سبب په  كيدلو   åمړ  æÇ  æكيد ټپى   Ï كسانو 

 ÏææÇÏ لسمشر محمد عمرæ ¡íكړæ åستۍ پريكړæÑæ محكمه åې چې سترÏ مخكې له ¡áپه هر حا 
٢١٤

 .åÏ íشو áكړÑæ "ÓساÇپر äقانو" Ï يهÇÑ Ñæنه با Ï ياÂ چې

 ١٧٢  Çله خو äلماÑپا Ï ìچې نوموړ åكړæ عايېÏÇ æÇ كړæ ÖÇعترÇ ندېÇړæ يې پهÇÑ Ñæنه با Ï پتنګ پخپله 
٢١٥

Ï ìÒ نوí كوÑنيو چاÒæ Ï æÑير په توګه معرفى كړ.

 
٢١٦

 .«åÏ íكړ  Ñكا  åÑخلكو لپا Ï نۍæÇ åيو يوÒÇې  شوí "چې په Ïې حساÈ هغه  ځلې غوښتل 

په   ٢٠١٣  Ï 
٢١٧

.íڅرګنديږ هڅونه  سياسي  توګه   åÑښكا په  چې   íكړ  ÈÇستجوÇ كې  شرÇيطو  په ÇÏسي   äÇيرÒæ íÏ غوښتي  äلماÑپا كې   æÏÑÇمو  æÑنو شمير  يو  په 

باÇÑ Ñæيې  نه   Ï چې شو   ìÇكړæ نوÇيرÒæ ١١ ټولو   .ææ غليÇÑ پاتې كې  لګښت  په  بوÏجې  چې Ç Ïنكشافي   áكړ  ÈÇستجوÇ åÑلپا ١١ ÒæيرÏÏ äÇې   äلماÑپا كې  Çپريل 

شپږ   äلماÑپا  Ï  áÇخيلوÇÒ عمر  چې   åكړÑæ ÇÑيه   Ñæبا نه   Ï æخت  هغه  ته   áÇخيلوÇÒ عمر  Òæير  ماليې   Ï  äلماÑپا كى   ìجوال په   áكا  ٢٠١٣  Ï شي.   Õخال  ÛæÑ څخه 

 Ï نه باÇÑ Ñæيې صاæÑÏلو پخپل Çæړ íÑÇÏÇ Ï فساÏ يو فرهنګ 
٢١٨

غړí په íÑÇÏÇ فساÏ توäÑ كړæÇ á لوì څاÑنوÏ áÇ پاÑلماä له Çړæندå غړæ څخه تحقيق پيل كړ.

ګوښه  خپل   Ï ترڅو  íÑګوما  äÇخپلو  ìهغو  Ï æÇ ìæبرÇبر مرسته  ته   ìهغو  ¡íكوÑæ ÊشوÑ ته توګه æكيالنو  منظمه  په   äÇيرÒæ يې  ÓساÇپر چې   íكړ ته  ÇÑمينځ 

٢١٩
.íكړæ  ìمخنيو  æكيد

ÒæيرÇنو   Ï  .íكو  Ñكا كې  عمل  په  جالÇæلى   ææÇقو  Ï چې   åÏ  ìæندÑښكا ÏÏې   íكړ Ñæكوæنكې   Èحسا  åقو ÇجرÇييه   íړÇغو چې  هڅې   äلماÑپا  Ï  ¡Çخو يوې  له 

نا   æÇ  åاللهاند  äلماÑپا  Ï  áحا هر  په  خو   
٢٢٠

.åÏ بيلګه  áæنډÇ  æÇ áæكنتر  Ï بل  يو   Ï  Çخو له  څانګو   Ï  ÊÑقد  Ï هڅې  كې   Ñال په  كولو  ګوښه   Ï  íهغو  Ï  æÇ ÈÇستجوÇ

معقوÇ Ï æÇ ÔæÑ áجرÇييه قوÒÇÑ ÒÇÑ í غبرګونونه نه په Çساسي قانوæ äالړ حكومت æÇ نه سياسي ثباÇÑ Êمينځ ته كوí. پاÑلماÇ äړ åÏ چې Òæ ÏيرÇنو ÇÑغوښتل 

غچ   Ï ټكرæنو  شخصي   Ï يا   íكړ  åډæګډ  åÑكړنال تقنيني  چې æ Ïلسمشر   íæ نه  åÑلپا ډÏÏ áæې   Õخا په  هڅى   ìهغو  Ï چې  چيرې   ¡íæÑÏæ ÓساÇ په  Çصولو   Ï

 .íكړ قبوله  هغه   æÇ ښييæ äغبرګو باثباته  چې   åÏ مهÒال ته  قوې  كړÇ íجرÇييه   åÑÏصا باÇÑ Ñæيه  نه   Ï äلماÑپا چې  كله   ¡áæډ  íهمد په   .íæ åÑلپا Çخيستنى 

http://online.wsj. áناÑæستريت ژ áÇæ"åمخامخ شو åمت سرæګوښه كولو په هكله له مقا Ï æÑنيو چاÑكو Ï يهÇÑ نكوæجوړ äقانو äفغاÇ Ï" ¡طوطا خيل äحبيب خا æÇ يتا شانكتىÑګاÑ٢١٣   ما

Ï.com/news/articles/SB10001424127887323829104578621361368850572?mod=_newsreel_5 ٢٠١٣ كاÏ á جوالì ٢٢ مه (السرسى Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر ١) 

 Ï á٢٠١٣ كا Ï  http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/201372214513133381.html"¡íله كوÏندې مجاÇړæ په áعز Ï يرÒæ خپل Ï ìÒكر" ¡åلجزيرÇ   ٢١٤

جوالì ٢٢ مه (السرسى Ï ٢٠١٤ كاÇ Ï áپريل ٣ مه).

٢١٥   Ç Ïفغاä حكومت ماموÑ¡ شخصى نظر¡ Ï ٢٠١٤ كاÇ Ï áپريل ٣٠ مه .

http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/07/23/204766731/an-afghan-minister- ٢١٦   سين كاÑبرì¡"يو ÇفغاÒæ äير Ç ÏتهاæÇ ã محاكمې په æړÇندې غبرګوä ښيي¡" 

Ï fires-back-at-impeachment-attempt ، NPR ٢٠١٣ كاÏ á جوالì ٢٣ مه (السرسى Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر ١) 

http://www.afghanistan-analysts.org/summoning- شننونكو شبكه Ï äفغانستاÇ Ï "íæيجاړæ Ñخپل تصو äلماÑپا ¡áæÑحضاÇ نوÇيرÒæ Ï"¡تيګæÑ Óتوما æÇ ÏÇهيو äÇګر Ï   ٢١٧

Ï /the-ministers-parliament-damages-its-own-image ٢٠١٣ كاá (السرسى Ï ٢٠١٤ كاÏ á نومبر ١) 

https://www.afghanistan- شننونكو شبكه Ï  äفغانستاÇ Ï "¡ښمنيÏ ÏږæÇ حكومت تر منځ æÇ äلماÑپا Ï :ډيربد æÇ -نكو¡ "بالمثل عملÇيو فرÏ كال æÇ تيګæÑ Óتوما ¡ÏÇهيو äÇ٢١٨  ګر

 á٢٠١٤ كا Ï ٢٣ مه¡ (السرسى ìجوال Ï á٢٠١٣ كا Ï analysts.org/tit-for-tat-and-worse-the-long-history-of-enmity-between-parliament-and-government/23
Ï نومبر  ١).  

."áæÑحضاÇ نوÇيرÒæ Ï "¡ÏÇهيو äÇ٢١٩   ګر

. ٢٤: ١١٦ (٢٠١٤): ١١٦:١٣٠ áناÑæسى ژÇموكرÏ Ï "¿íكړæ په قضيې كې څه äفغاÇ Ï نين بهÇساسي قوÇ" ¡حق عزيز æÇ ¡ã٢٢٠   ګينز برګ تا



۲۰۱۵پايله

28 Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

پايله. ٨

٢٠٠٤ كاÇ áساسي قانوä كې په پوهاíæ سرå پريكړæ åشوå¡ چې قدÊÑ مركزí شي æÇ يوÇæ åكمنه ÇجرÇييه قوÇÑ åمينځ  Ï تاÑيخي æÇ عملي سببونو پرÇساÓ¡ په 

ته شي چې ټوá حكومت په كاÇæ ÑچوÇ .íجرÇييه قوÇ Ï åساسي قانوä پرÇساÓ پرßÇæ ÎÇ لرí چې قوÇنين جوړ كړÏ æÇ ¡í ټولې قضاييه قوې په ګوماÑلو باندې 

پوåÑ كنترáæ لرÏ .íې موضوæÏ Ï Úلت په ÑÏې Çæړæ څانګو كې Ï قوææÇ پر جالÇæلي Ç æÇنډáæ باندې Ï ليد æړ تاثير Çچولى æÑæ .åÏسته قدمونه چې Ç Ïساسي 

قانوÏ ä تطبيق لپاåÑ پوÑته شوì¡ لكه Çæ Ïحد æÇ نه ليږÏيدæنكې ÇÑيې سيستم (SNTV) پلى كيدá¡ يو æيشل شوì پاÑلماÇÑ äمينځ ته كړåÏ í چې ÏÏې æړتيا 

نه لرí چې سياسي ÇتحاæÏنه جوړ كړí. په همدې ډáæ¡ قضاييه قوې هڅه كړåÏ í چې Ï يوې خپلوÇكې څانګې په توګه ÇيجاÏ شي. Ï ياæÏنې æړ åÏ چې قضاييه 

په   .íلر نه  خپلوÇكي   åÑپو  ¡åسر لرلو  نه  په  ظرفيت  جوړښتيز  تاÑيخي   Ï  Çخو بلې  له   áæÏ  Çهمد  æÇ كبله  له  جوړښت   íÑæكمز  Ï  äقانو Çساسي   Ï  Çخو يوې  له   åقو

ÇجرÇييه   æÇ  íكړ پوÑته  ګټه  توګه  Çغيزمنه  په  څخه   ßÇæ له  ÊÑنظا  Ï چې   íكړ هڅه   íقو قضاييه  هم   æÇ مقننه  هم   ÓساÇپر  äقانو Çساسي   Ï áكا  ٢٠٠٤  Ï كې   ìپا

 .íكړ حساÑæ Èكوæنكى   åقو

پايښت  خپله  قوې  ÇجرÇييه  كې   äجريا په   äÇبحر  Ï كړې.   åبرسيرÇÑ  íÑæكمز څانګې   ìهر  Ï æÏلت   Ï  æÇ تشې  كې  چوكاټ  په   äقانو Çساسي   Ï پيښې  سپنتا   Ï

 ¡ÏلوÑÏ نيت   ÈÇخر قوې  ÇجرÇييه  چې   åæ نه  كبله  له  ÏÏې  يوÒÇې   Úموضو  ÇÏ  .íلرæ كړنې  پوÑته  څخه   äقانو Çساسي  له   íلر ليوÇلتيا  چې   åÏښوæ  åÏÇÑÇ لرæنكى 

 Ï  æÇ  ¡ìشو æيشل  چې   äلماÑپا  .íلر  äشتو تشې   æÇ  ÊبهاماÇ كې   äقانو Çساسي  æÇسنى  په  چې  æې  هم  سبب   ìÏ په  كړنې  لوړې  څخه   äقانو Çساسي  له  بلكې 

 íÏÇنفرÇ Ï æÇ íته كړÑڅخه ګټه پو (åæ سيله نهæ نۍÒÇكه څه هم يو) äغبرګو åله څو غبرګونونو څخه له يو åكړæ هڅه ¡ææ مخامخ åسر ÏعتماÇ ييه قوې له نهÇجرÇ

كتنې  قضايي  چې   åكړÑæ مهÇÏÇ ته خبرې  مندÑÏ ìلوÏ ¡åÏې   äحساÇ áæډ يو  يې  په æړÇندې  قوې  چې Ç ÏجرÇييه  محكمه   åستر غچ Çæخلي.  كې¡  مقابل  په  ÒæيرÇنو 

الندې  تر ÒÂمايښت  چوكاټ  قانوæÇ äسنۍ  سرÇ Ï åساسي  جديت  په   äÇبحر سياسي  ته æÇÑړÇÑ .íتلونكى   Óال حكومت Ñضايت   Ï چې  íكړ  åترسر  áæډ په ÇÏسې 

مني.  نه  قوې Çæكونه Ï æÇندې  بلې   Ï ÓساÇپر  äقانو قوÇ Ï åساسي   åهر كې æÏ Ïلت  شيبو  سختو   æډير په  چې   åشو  åڅرګند  æÇ ¡نيوæ

ترمينځ   ææÇقو مقننه   æÇ ييهÇجرÇ Ï كې حقيقت  په   .íÏ "نهæÏÑÏ ìÏæ په نوې ÏموكرÇسۍ"مخ  يوې   Ï ېÒما قانوÏ äغه æ ÑæÒهل  چې Ç Ïساسي   íكيږ ÇÏسې æيل 

يوې  له   .íلر  ÊÑæضر ته  كتنې  ځير  په  ÏÇعاګانې  ÇÏسې  كې  شرÇيطو  په   äفغانستاÇ  Ï  ¡íكيږ عملي   áæكنتر ترمينځ   ææÇقو  Ï چې   åÏ  ìæندÑښكا ÏÏې   ÝختالÇ

 .íړæ له مينځه Ñæخلكو با Ï باندې æÑÇÏÇ حكومت په Ï شخړې äساسي قانوÇ Ï æÇ غه سياسيÏ ¡íكيږ áډير ليد ÊÑæضر ÏعتماÇ Ï خت كې چېæ سېÇÏ په Çخو

بې  قانونيت  Çساسي   áæډ  ÇÏ  Ï چې   åÏ ماتيدæنكى   åهومر  äفغانستاÇ Âيا  چې   íكيږ  åبرسيرÇÑ پوښتنه   ÇÏ تل   ¡åسر كتنې  په  ته   áچاپيريا Çمنيتى  ماتيدæنكى 

¿íكړæ Ñټينګا په æړÇندې  كيدلو  عالقې 

 äجو Ï á٢٠١٤ كا  Ï ¡مينځ ته شي كه څنګهÇÑ ÓساÇپر äساسي قانوÇ Ï äفغانستاÇ Ï ãييس مقاÑ ييهÇجرÇ عظم ياÇÑصد Ï ياÂ سته چېæÑæ له لس كلونو بحث څخه

 Ï چې  شي  ææيل  بايد   åسر خوÇشينۍ  په  شي.  جوړ  حكومت  يوÇæلى  ملي   Ï چې   åشوæ موÇفقه  كې  مينځ  په  Çختالفونو   Ï  åړÇ په  ټاكنو   ìلسمشرæ  Ï نيټى  مې   ١٤

بلكې   ¡ææ نه  åÑلپا  áæنډÇ æÇ áæكنتر  Ï ترمينځ  æÑÇÏÇ Ï لتæÏ Ï áæجوړ  ãمقا يا ÇجرÇييه Ñياست   ÊÑÇصد عظمى   Ï æÇ بحث هكله  په   äبدلو  Ï سيستم  Ï حكومت

 .íæ åÑلپا كولو   Çپيد  Ï حل سياسي   Ï ټاكنې ډكې  څخه  مناقشي  توÏې  يوې   Ï åبيړ  åړÇ ېÏ په

هڅه  حكومت  يوÇæلى  ملي   Ï چې كې   áحا په ÇÏسې   .íكو  Çپيد Çهميت   ìځانګړ پوښتنې   åړÇ په  جالÇæلى   Ï ææÇقو  Ï ¡كې شرÇيطو  په  حكومت   Ï لىÇæيو ملي   Ï

خپل موقفونه  په æخت  شي¡    ìÇكړæ äÇيرÒæ æÇ íكړ سرå تايېد  په æخت  به   äÇيرÒæ چې نوماند  åړÇ ېÏ په نيت  جرګې  نوí نوماند Òæيرæ äÇټاكي¡ æ Ïلسي   íكو

چې   åسر پاملرنې  په  ته  خبرې  كړÏ .íې  الپيچلى  به æضعيت   ÊمكاناÇ باÇÑ Ñæيې  نه   Ï په æړÇندې  توګه Òæ ÏيرÇنو   íځانګړ په   .íÑښكا نه  ډÇډمن   ¡íكړ ترالسه 

æلسي   Ï æړÇندې  په  نوماندÇنو"   Ï æلسمشر   Ï"  æÇ نوماندÇنو"   Ï Ñييس  "ÇجرÇييه   Ï  æÇ  ¡íÏ  íشو æيشل  ترمينځ  æلسمشر   æÇ Ñييس  ÇجرÇييه   Ï  äÇيرÒæ نوماند 

 íÑæبي با æÇ چلند به غټ سياسي خصومت áچا íتوپير Çله خو äكميسيو ßÇنې خپلوÑڅا Ï پر تطبيق باندې äساسي قانوÇ Ï حتى æÇ ¡محكمې íجرګې¡ ستر

 Ï خپل نوماند په هكله Ï ìړÇغوæ لسمشرæ بېلګې په توګه¡ كه چيرې Ï .íكړ ÇپيدÇÑ ييه قوې ترمينځÇجرÇ Ï áæپه همدې ډ æÇ مختلفو څانګو ترمينځ Ï لتæÏ Ï

نه باÇÑ Ñæيه ÏÑ كړÇ Ï æÇ íجرÇييه Ñييس Ï نوماند په ÇړÏ å نه باÇÑ Ñæيه Äمني¡ نو پايله به يې يو مهم سياسي ÇنشعاæÇ È په پاì كې به Ï ملي يوÇæلى Ï حكومت 

چې Ç ÏجرÇييه Ñييس   íګرځوæ Ýهد خپل   äÇيرÒæ هغه  æÇ íكړ پوÑته  ګټه  څخه  تاæتريخوÇلى  له Ïې   äلماÑپا ښايې  ترڅنګ¡  كړÏÏ .íې   ìÑæكمز ليك  موÇفقت 

الندې æÇÑلي.  تر ÒÂمايښت  نيت  ښه  ترمينځ  æ æÇلسمشر 

پوښتنې  تفسير   Ï æÇ ¡íكړæ فيصله په ÇړÇ Ï åختالفونو   äقانو شي Ç Ïساسي   ìكوال  æÇ ¡íلر  ßÇæ تفسير  Ï äقانو كومه Ç Ï åÑÇÏÇساسي  چې   ãبهاÇ هكله په Ïې 

 äقانو يا Ç Ïساسي   ÝختالÇ كې حكومت  په  يوÇæلى  ملي   Ï .íكړ ته  باÇلقوÇ åختالفونه ÇÑمينځ  به  ترمينځ  حكومت   Ï لىÇæيو ملي   Ï چې  íكړÑæ بونهÇځو لړ  يو  ته 

شي   ìÇكيد تصويب  فرمانونو  تقنيني   Ï  åÑلپا كيدلو  عملي   Ï ليك  موÇفقت   Ï  .íكو نه   ìمخنيو Çستولو   Ï ته   äكميسيو  ßÇخپلو يا  محكمو  پوښتنه  تفسير   Ï

 äقانو Çساسي   Ï  äكميسيو  ßÇخپلو چې  شي  æګڼل  ÇÏسى  كه  شي.  سبب  غوښتلو   Ï تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï يا   æÇ شي  ټكى   ÝختالÇ  Ï æړÇندې  په  محكمى   Ï

 ßÇخپلو ټاكنو   Ï  ¡äكميسيو  ßÇخپلو حقونو   ìبشر  Ï  äفغانستاÇ  Ï محكمې¡  سترې   ¡ÇÑشو ملي  æلسمشر¡   Ï لكه   Çخو له  مرÇجعو  پرÇخو   Ï  åړÇ په  تفسير   Ï

موÇفقت   Ï شي   ìكوال يو  هر  نو   íلر صالحيت  قضايې  ÑæÇيدلو   Ï پوښتنو   Ï  Çخو له   ¡äكميسيو  ßÇخپلو خدمتونو  ملكى   æÇ Çصالحاتو   ìÑÇÏÇ  æÇ  ¡äكميسيو

ځوÇææ ÈÇيي. ته  پوښتنو  كې  په Ñڼا   äقانو چې Ç Ïساسي   íړÇغوæ څخه  äكميسيو  ßÇخپلو له   åÑلپا كولو  عملي   Ï ليك
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 åړÇæ ېÑÏ لتæÏ Ï كړ شي. بايدÑÏ ÈÇځو Çفغانو له خوÇ Ï æمر æبايد هر íلرæ åړÇ ېÑلي پوÇæپه جال ææÇقو Ï پوښتنو ته چې åړÇ په äساسي قانوÇ Ï  ¡كې ìپه پا

 åنډæ څانګې هرې   Ï  åړÇ په   äقانو Çساسي   Ï ځوÇكونه  بايد æÏ Ïلت ÑÏې  توګه¡   ìځانګړ په   .íكړ  Çپيد  åÑال حل   Ï قانوني   åيو  áæډ  Çهمد  æÇ سياسي   åيو څانګې 

شوÇ Ï íæ ìساسي  توÇفق  هغې  پر  چې   Ñال  åهر حل   Ï چې  åÏ íÑæضر  åډير  åخبر  ÇÏ .íسيږÑæ åسر ته  موÇفقې  سياسي  يوې   æمر  æهر  æÇ íكړ معلومه   åسر په Ïقت 

هڅونكې   ¡åÏ برخمن څخه  مالتړ   Ï ټولو  Ï áشاملو تعديل   Ï äقانو كې Ç Ïساسي   ÁÇجندÂ په كې¡  شرÇيطو  په æÇسنيو   .íلرæ تطابق  åسر چوكاټ  له æÇسني   äقانو

 äقانو كومه Ç Ï åÑÇÏÇساسي  لكه  ځيني Çختالفونه   ¡áحا هر  په  شي.   áæځنډæ ìÑپو  æكيد پيل  تر  پرæسې  يوې Ñسمي   Ï بونهÇځو پوښتنو  چې ÏÏې   åÏ ÇÏ åپريكړ

 ¡åنډæ قوې ÇجرÇييه   æÇ äلماÑپا  Ï .شي حل  ټاكي¡   åنډæ محكمې سترې   æÇ äكميسيو  ßÇخپلو  Ï چې  íÑال له  جوړæنى   äقانو  Ï شي  ìÇكيد  ¡íلر  ßÇæ تفسير  Ï

 æÑال حل  سياسي   Ï شى   ìÇكيد  ¡íæڅرګند  åنډæ æÇ نقش قوې  تقنينه  الÑې  له  جوړæلو   Ï جرګې  لويې   Ï يا   æÇ الÑې  له  كتنې  بيا  قضايې   Ï به  چې æلسمشر   ÇÏ æÇ

شي.  حل  په ÑÐيعه 



æ۲۰۱۵ړÇندېزæنه

30 Ç Ïفغانستاä په Çساسي قانوä كې Ï قوææÇ جالÇæلې

æړÇندېزæنه. ٩

åييه قوÇجرÇ

٧٩ مې ماÏې غوښتنى ته پاملرنه  •  Ï äساسي قانوÇ Ï چې åÏ ړينهÇ åييه قوÇجرÇ .áæÏæخستنې محدÇ ګټې Ï څخه äې له قانوÑتقنينه فرمانونوله ال Ï

شرÇيطوكې  هغو  په  توګه¡   íځانګړ په   .íكړ عملي   æÇ نافذ   ÓساÇپر ضرÑæتونو“  ”بيړنيو  Çæقعي   Ï يوÒÇې   æÇ يوÒÇې  فرمانونه  تقنيني   æÇ  ¡íكړæ

 äځو په جرياÑæ ٣٠  Ï په بيا پيل كې Ñكا Ï äلماÑپا Ï æمر æفرمانونه بايد هر áæډ ÇÏ نو ¡íيږÑÏصا ÓساÇې پرÏ٧٩ مې ما  Ï چې تقنيني فرمانونه

شي.   áÏكيښو ته  مخ   äلماÑپا  Ï بنسټ پر   äقانو كې Ç Ïساسي 

سرپرستو  •  Ï چې  ته   äقانو æÇسني  بايد   åقو ÇجرÇييه  بيا¡   åتير په  شي.   åجوړ پاليسى  ÇÏخلي  لرæنكې  پايښت   åيو æړÇندې  په  ÇÑيو   Ñæبا نه   Ï بايد 

 .ìÏكښيږ  åغاړ ښيي  مياشتى   åæÏ åÏمو  Ñكا  Ï نوÇيرÒæ

ته  • څوكيو  خالى  محكمې  سترې   Ï ãÇقدÇ لومړنى هكله   ìÏ په شي.  قدمونه Çæخيستل   ìÑفو بايد   åÑلپا  æكيد غښتلى   æÇ تقويې  Ï قوې قضاييه   Ï

قضاييه   æÇ  ¡áكو  ÍصالÇ  Ôمعا  Ï قاضيانو   Ï  ¡áتطبيقو شرÇيطو   æÇ Çصولو   Ï äقانو Çساسي   Ï لكه مسئلې  مهمې  نوÑې   .íÏ áÑګوما قاضيانو   Ï

 Ñفشا  Ï باندې قوې  په قضاييه  څخه  بوÏجى  له  بايد   åقو بيا¡ ÇجرÇييه   åتير په  شي.  حل  بايد   áكوÑæ ÑختياÇ كې جوړæلو  په  بوÏجې  ته Ï خپلې  قوې 

.íكړæ åډډ څخه  كاÇ Ñخيستلو  توګه  په 

الÑې¡  • له  سال   Ï  åسر شريكانو   æÑنو  æÇ  äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï تطبيق  پر   äقانو Çساسي   Ï محكمې¡  سترې   ¡äلماÑپا له  بايد   åقو ÇجرÇييه 

ÇÏسې يو قانوæ äړÇندېز كړí چې په څرګند æÑ æÇښانه ډÏ áæ خپلوßÇ كميسيوæÇ ä سترې محكمې قضايې ßÇæ  ترسيم كړÏ æÇ íغه قانوä بايد 

شي. تصويب   Çخو له   äلماÑپا  Ï

• .íړæÇæ ته ګوندæنو  سياسي  سيستم  ټاكنو   Ï بايد سال¡   æÇ åÑمشو په   åسر ټولنې  مدني   æÇ æÑÇÏÇ æټاكنيز ګوندæنو¡  سياسي   ¡æغړ  Ï äلماÑپا  Ï

• .íكړ پرÇخه   ¡íكړæ كتنه بيا  قضايې  چې  لړۍ¡  فعالينو  هغو   Ï æÇ ¡íكړ كتنې ÏندæÑ åښانه  قضايې   Ï محكمو  Ï چې شي  نافذ  بايد   äقانو ÇÏسې 

åقو قضاييه 

بايد  •  åقو قضاييه  شي¡  مينځه æالړ  له  لږÇæلى   ¡áشمو په  محكمو Ï قاضيانو  كښته  كاÑكوæنكو¡  حقوقى  مسلكى   æشو  áÒæÑ ړæ Ï چې  åÑلپا ÏÏې 

.íكړ ته  سمونې ÇÑمينځ   íجد  åÑلپا لوړÇæلي   Ï لياقت  æÇ ظرفيت  Ï قاضيانو  Ï ¡كې  åÑمشو په   åسر شريكانو   æÑنو له 

كښته  • په  ترڅو   íكړ جوړ  طرÇÒلعملونه  الÑښوæÏنكى   åÑلپا تنظيم   Ï ګوماÑلو   Ï  åقو قضاييه  بايد   åÑلپا ګوماÑلو   Ïقاضيانو  Ïمحكمو كښته 

شي  ډÇډمن   äجريا مقرæÑلو   Ï ÓساÇپر كې æ Ïړتيا  محكمو 

•  íشو æيل  كې   äقانو Çساسي  په   áكا  ٢٠٠٤  Ï چې  لكه   ¡åÑلپا ÇæÑجولو   Ï فرهنګ   Ï خپلوÇكۍ  قضايي   Ï قوې  قضاييه   Ï چې   åÏ Çړينه   åقو قضاييه 

 .íسيږÑ نهÄ äياÒ كۍ تهÇې قوې خپلوÏيا Ï شي چې åسې بڼه ترسرÇÏ ندې پهÏ قضايي æÇ íÑÇÏÇ چې åÏ مهÒال åÑټكى لپا Ï پيل Ï .íكړæ هڅه ¡íÏ

äلماÑپا

له  •  ÓساÇپر ماÏې   ٨٩  Ï ¡ بيا  åتير په  شي.  عملي  توګه  ښه  په   ÊÑنظا  æړæ æكړ  Ï حكومت  Ï چې  íكړ پوÑته  ګټه  څخه ÇÏسې   ßÇæ تحقيقى خپل  له 

.íكړ  åترسر تحقيق   åړÇ په كړنو   Ï حكومت  Ï چې  íكړ پوÑته  ګټه  كې ÇÏسې  جوړæلو  په  كميسيونونو  ځانګړيو   Ï څخه  ßÇæ خپل

چې  •  íكيږ  áليد  ÊÑæضر توګه¡  په  بيلګې   Ï  .íكړ  åترسر هڅې  ډيرې   åÑلپا  äسمو  Ï كولو  عملي   Ï  ßÇæ تقنيني  خپل   Ï چې   ìÏ Çړين   äلماÑپا

.íكړ لوړ  ظرفيت  خپل   åÑلپا كتنې   Ï نينوÇقو  æشو جوړ   æÇ æشو تسويد   Ï äلماÑپا

(ICOIC)  äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï تطبيق پر   äقانو Ç Ïساسي 

•  Ï  äقانو Çساسي   Ï  Çخو له  فعالينو  ټولو   Ï بيا   åتير په   æÇ  ¡íكړ Òياته   åنډæ خپله   åÑلپا  ÊÑنظا  Ï څانګو   æÑنو  Ï æÏلت   Ï بايد   äكميسيو  ßÇخپلو

 .íكړ  åترسر پلټنه  تطبيق 

•  äكميسيو ßÇشي. خپلو ßÑÏ Çټولو فعالينو له خو Ï لتæÏ Ï ¡áپه شمو æغړ Ï äلماÑپا Ï ¡هميتÇ كړې åÏÒ Ï پوهيدلو æÇ íæپوها Ï چې åÏ مهÒال

 .íكړ  åلوړ كچه  په ÇړÏ å پوهاæÇ íæ پوهې   äقانو كې Ç Ïساسي  په مينځ  بايد æÏ Ïلت Ï ماموÑينو 

سترې  •  æÇ  äلماÑپا قوې¡  ÇجرÇييه  له   åÑلپا كولو  æÑښانه   Ï æنډې  مناسبې   Ï  äكميسيو  ßÇخپلو  æÇ محكمې  سترې   Ï بايد   äكميسيو  ßÇخپلو

 æÑÇÏÇ  ææÏ  Ï چې   íكړæ مالتړ  څخه   äقانو ÇÏسې  له   äكميسيو  ßÇخپلو بايد   ¡ÓساÇپر ليك  موÇفقت  ÇÏسې   Ï  .ìسيږÑæ ته  توÇفق   åسر محكمې 

.íكړ æنډæÑ åښانه 
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ټولنې مدني 

چې  •  åÏ ړينهÇ ¡توګه په  بيلګې   Ï ¡íكيږ كڼل   íÑæضر  áسوÑ سرته څيړنې  لويې   Ï ¡íكو  Ñكا څنګه  كې  عمل  په  قوæÇې  چې æÏ Ïلت ÑÏې   åړÇ ېÏ په

پاÑلماني   ¡íكوÑæ ÇÑيه  څنګه   íغړ  äلماÑپا  Ï چې  هكله  Ïې  په  بايد   ìهغو  .íكړæ څاÑنه   åډير قوې  قضاييه   Ï هم   æÇ  äلماÑپا  Ï هم  ټولنې  مدني 

 Ï قوې قضاييه   Ï áæډ همدې  په   æÇ خليÇ ګټه كې   äجريا په  بوÏجې   Ï څخه  ßÇæ نيزÑڅا خپل  له   áæډ څه  په   äلماÑپا  ¡íكو  Ñكا څنګه  كميسيونونو 

 .íكړ  åلوړ  íæپوها خلكو  عامه   Ï ¡íكو كتنه   åكر  áæډ څه  كې   åÑبا په  نظرياتو 

ټولنه نړيوÇله 

•  äقانو شته Çساسي   Ï بايد مرستې¡  نوÑې پرمختيايي   æÇ ېÑال حل  سياسي   .íكو  Êعز  æÇ ãÇحترÇ ډير  äقانو ټولنه Ç ÏفغانستاÇ Ï äساسي  نړيوÇله 

Çساسي   Ï  æÇ محكمې  سترې   Ï چې   íهڅوæ كوæنكي   äæګډ  íكليد شي   ìكوال ټولنه  نړيوÇله  توګه¡  په   áمثا  Ï  .íكړ غښتلى   æÇ ټينګ  چوكاټ 

 .íكړ برÇبرې   íæسانتياÂ åÑلپا موÇفقى   Ï ترمينځ  ìهغو  Ï åړÇ په نقش æ æÇنډې  كميسيوÏ Ï äقيق   ßÇخپلو څاÑنې   Ï تطبيق پر   äقانو

•  æÇ تسويد په  قوÇنينو   Ï ته كميټو  پاÑلماني  بيا   åتير په   .íكړ  åترسر  áæډ ښه  په  كتنه  بيا   æÇ تسويد قوÇنينو   Ï چې  íكړæ مرسته  åسر  ÇÑشو ملي  له 

 .íكړ  ìبرÇبر مرستې  تخنيكى  كې  كتنه  بيا 
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Ï څرګندæنو لپاåÑ ستاسي غوښتنې

 Ï مو  يا  ياست¡  لوستونكى  خپرæنو  Çæحد   ìÏ  Ï تاسى  كه   ÊÑصو هر  په   .íÑæÇ څخه  ستاسو  چې   ìلر عالقه   åډير Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

 æÇ كاæÑنو  له  ÑÇÏÇې   Ï مو  يا   ¡ìæ  ìكړ  åÏستفاÇ څخه  كتابونو  له  مو  يا   ¡ìæ  ìكړ  äæګډ كې  Ñæكشاپ   يا  لكچر  په  كې  Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ

خپل  ترڅو   ìكو مرسته   åسر مونږ  له  ستاسى æړÇنديزæنه   ¡ìÏ ړæ ښتÒÑÇ Ï ډير  åÑلپا غوښتنې Òمونږ   æÇ نىæڅرګند ستاسي   ¡ìæ ìكړ  Çپيد سرÂ åشنايى  څيړنو 

.æكړ شريكې   åسر لوستونكو  له  خبرæنو  خپلو   Ï څير ښه  په  السته æÇÑړنې  كاæÑنو  خپلو   Ï æÇ تعقيب ټوګه  ښه  په   Ýهد

ړيكه كې شي  Ç په åچې له مونږ سر ìنګه تاسي كوالÑ Çهمد a reu@ areu . o r g . a f ì Ñبرښناليك له ال Ï ستاسي غوښتنى å Ñنو لپاæڅرګند Ï Ñسانه ال Ç تر ټولو

+٠)٩٣ ) ٧٩٩  ٦٠٨  ٥٤٨

• ìتماميږ  ßښناÒÑÇ ډير   åÑلپا Ç ìÏړÒ  åمونږ   توګه  نظر Ñæكوالì  شى¡ Çما ستاسى ځوÇبونه  æÇ معلوماÊ  په  تاسي په خپلوÇكه 

•  (ìÑله ال äæيا مجلسونو كې ګډ æپه غونډ ìÑÇÏÇ ìÏ Ï يا ¡ìÑنو له الæخپر Ï )ìشنا شوÇ څنګه åله څيړنو سر ìÑÇÏÇ ìÏ Ï æÇ ېÑÇÏÇ ìÏ له

• 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 æÒÑÇنى   æÇ څيرنى   Ï  äفغانستاÇ  Ï

• ìتماميږ Ñنه ګټوæ Ñمونږ كاÒ كې æ Ï Ñ Çپه كومو مو Ñ æستاسي په با

• ìمطالعى ځا Ï يا ستاسى æ Ç ساحه ìندÏ Ï ¡عالقه
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د افغانستان د څٻرنی او ارزونی د واحد ورستنی خپرونی   

نوãنيټهنيټه خپرæنى   Ïãنو خپرæنى   ÏáÇليكوáÇپښتوپښتوليكوìÑÏìÑÏÚڅيرنى موضوÏÚڅيرنى موضوÏáæÏ څيرنى  ÏáæÏ څيرنى  Ï

عملÇپريل ٢٠١٥  æÇ  ìÑلى:تيوÇæجال  ææÇقو  Ï كى   äفغانستاÇ جياكوìÏپه  پاليسى پاڼهحكومتدæÑÇìÑÇنى 

Ç٢٠٠٤پريل ٢٠١٥  -١٩٢٤ تكامل:  تدÑيجي  حقونو  Çساسي   Ï كې   äفغانستاÇ جياكوìÏپه  پاليسى پاڼهحكومتدæÑÇìÑÇنى 

ګڼهÇپريل ٢٠١٥  ٣١  - پاڼه  خبر  څيړنو   Ï  äفغانستاÇ Ï æÇ څيرنى   Ï  äفغانستاÇ  Ï

æÒÑÇنى Çæحد

ځيرنيز خبرپانه

Ç Ï æÇلف څخه تر يا Ç Ïفغانستاä لپاåÑ مرستندìæ الÑښوÏ ÏياÑلسمه ګنه ٢٠١٥ماÑچ ٢٠١٥ څيرنى   Ï  äفغانستاÇ  Ï

æÒÑÇنى Çæحد

Èكتا

٢٠١٥ ìÑæاليت  بېلګهفبرæ ÑننګرهاÏ :حكومتولي æÇ اليتي سياستæ كې äفغانستاÇ جكسنپه پاليسى پاڼهپايښت لرæنكى معيشتÇشلى 

٢٠١٥ ìÑæنكيفبرæګڼد كې  كابل  په   æÇ  ìبرÇنابر  åټولنيز¡ÑÇÒبا  Ñكا  Ïپين  ãÏÇ æÇ مالت  ÏÑيچاÑنكى معيشتæپاليسى پاڼهپايښت لر

٢٠١٥ ìÑجنو ÑÇÒبا  Ï  æÒپيا  Ï كې   Ñننګرها په   äفغانستاÇ  Ï Çهميت:  ټولنيز   Òپيا  Ï

ÊÇÑمقر  æÇ قوÇعد  غير Ñسمي 

 æÇ پين   ãÏÇ  ¡مينويا جوليا 

Òممتا Çهللا  æميق 

پاليسى پاڼهپايښت لرæنكى معيشت

له Ïسمبر ٢٠١٤  æÇ كوچنيانو¡كوÑنيو   Ï  ¿ìكو سفر   ìÒÇيو كوچنياæ äلى   

صنعتى   æÑنو  æÇ æÑÇپا   åنظر له  ټولنو  Çستوæنكو   Ï څخه   äفغانستاÇ

Çنګيزې تګ   Ï ته  هيوæÏÇنو 

Çچاæيز  .ÑÂ چونا 

æÑجنيفربگاپو

شكريه   ìÑÇÏ æيلفر  ليحه  

ÏÇÒÂمنش

 لې شبكېÇنړيو æÇ ليÇæتحليلى څيړنهكډ

ښځو Ñ æÇهبريت: ÑÏسونه æ æÇړÇنديزæنهنوÇمبر ٢٠١٤  Ï كې   äفغانستاÇ نجاÊپه  پاليسى پاڼهحكومتدÑÂìÑÇيه 

موضوعي څيړنهحكومتدÇÏìÑÇكتر Ñنګين ÏÇÏفر سپنتاÏ خلكو بنسټيزæ حقونو ته يو ځغلندå كتنه: ننګوتى æÇ فرصتونهنوÇمبر ٢٠١٤

Â¿íÏگست ٢٠١٤ مطرحى  ستونزې  شوكومې  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ïكمالى هاشم  محمد  تحليلى څيړنهحكومتدÇÏìÑÇكتر 

æضعيتÂگست ٢٠١٤ ميكانيزمونو   Ï  åÑلپا ښخړÏæحل   æټاكنيز  Ï  äفغانستاÇ  ÏìÏجياكو پاليسى پاڼهحكومتدæÑÇìÑÇنى 

په Âگست ٢٠١٤ څخه æÑæسته   áكا  (٢٠١٤)  ã١٣٩٣ له   ¿íÑÇæميدÇ يا   Èناهيليتو

كښت  Ñكوكنا  Ï كې   äفغانستاÇ

Ïيويد   æÇ فيشستين   áæپا

منسفيلد

طبيعى سرچينو مديريت Ïپاليسى پاڼه

٢٠١٤ äاليت بېلګهجوæ ÑننګرهاÏ :حكومتولي æÇ اليتي سياستæ كې äفغانستاÇ جكسنپه موضوعي څيړنهپايښت لرæنكى معيشتÇشلى 

٢٠١٤ äتجربېجو ټولټاكنو   Ï  äفغانستاÇÏ بحث:  ميز   ìÏګر  ÏæÇ څيرنى   Ï  äفغانستاÇ  Ï 

æÒÑÇنى Çæحد

ìÑÇبحثحكومتد Ï ميز ìÏګر Ï 

äجريا

٢٠١٤ äجو Ï كې  Ñننګرها  æÇ هلمند په æاليتونو  نښتو   Ï «كړ بدتر  يې   æبد له 

ãپا ته  كر   æÑكوكنا

منسفيلد موضوعي څيړنه Ï طبيعى سرچينو مديريتÏيويد 

جوړáæ     مى ٢٠١٤ طريقې  يوې   Ï  åÑلپا جالكولو æÒÑÇ æÇني   Ï كليو   Ï  :äفغانستاÇپين  ãÏÂنكى معيشتæپايښت لرåقاعد íÑكا 

پيتر Çفغاä ملى پوځ  له مالي Çړخونو ها خوÏ Ç پايښت پرæړÇندì پرتې ننګونېمى ٢٠١٤  æÇ  ìÒجيستا Çنتونيو 

كوينتن

ìÑÇتحليلى څيړنهحكومتد 

كې Çپريل ٢٠١٤ ټولنيزيوځايوÇلي  په  څنګه  پرæګرÇمونه   Ñكا  Ï  æÇ مالتړ  ټولنيز 

شوÇهد څخه   áنيپا  æÇ هند  Ïيش¡  بنګله   ¡äفغانستاÇ  Ï Çخلي¿   åنډæ

 ¡äجانيا بابا  بابكن 

 æÇ هاګن-ÇÒنكر  جسيكا 

هولمز Ñبيكا 

Ñتركيبى څيړنهجند

مهاÑتونو Ç åÏÒ Ïپريل ٢٠١٤  Ï نهÇندæژ  Ï ) BRAC  ( ßبر  Ï كى  äفغانستاÇ په

كى مشاÑكت  تولنيز  په   åنډæ نېÒæÑ Ï تونوÑمها  íÑكا  æÇæكړ

بابه  ¡بابكن   ÒæچاÇ چونا 

هيګن  ¡جسيكا  جانين 

Òنكر

Ñپاليسى پاڼهجند

له Çپريل ٢٠١٤ كې   äفغانستاÇ په  څرنګه   ìÑكړنال موندنى   áشتغاÇ  æÇ  Ñكا  Ï

 æنيزÒæÑ Ï ندæژ  Ï )ßبر( BRAC  Ï ¿ìكو مرسته   åسر  ãغاÏÇ ټولنيز

بيلګى  ìكړ  åÏÒ Ï åÑلپا معيشت   Ï ښځو  ځوÇنو   Ï  æÇ تونوÑمها

بابكن  Çيچاæيز¡   .ÑÂ چونا 

جسيكا   ¡äجانيا بابا 

هاګن-ÇÒنكر¡شاهين 

ÇÑجنيفرباګوپو  æÇ Çكتر¡ 

Ñموضوعي څيړنه جند

كې Çپريل ٢٠١٤ په æاليتونو   äبدخشا  æÇ بلخ  Ï كې  áكا  ٢٠١٣ په  خاÑæې æÒÑÇنه:   Ï

كركيله  æÑكوكنا  Ï

فيشستين  áæپاطبيعى سرچينو مديريت Ï موضوعي څيړنه

نه ماÑچ ٢٠١٤  Ï  äقانو  Ï  æÇ Êæقضا  åړÇ شكايتونوپه   æټاكنيز  Ï  äفغانستاÇ  Ï

مرÇعاتولوخطرæنه

ËÑحا  áÇغزìÑÇموضوعي څيړنه حكومتد

پېژندماÑچ ٢٠١٤ يو  حكومتولي:  كې   äفغانستاÇ نجاÊپه    تحليلى څيړنهحكومتدÑÂ ìÑÇيا 

پانګونو) ماÑچ ٢٠١٤  ) كاæÑباæÑنو  منځنيو   æÇ كوچنيو   Ï كې   äفغانستاÇ په 

íګرÇÏسو  åييز سيمه   æÇ پرمختګ 

مشعل   كاíÑ ليكنهسياسى ÇقتصاÏمجيب 
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