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د افغانستان پارلمان: د ۲۰۰۱ کال راهیسي د اساسي قانون پر بنسټ د ورکړل شوو واکونو او عملی کړنو پرتله

مالیار زلمی  او  پسرلی  شمشاد  1۳۹۷ مرغومی د 

پارلمان:  افغانستان  د 
۲۰۰1 کال راهیسي د اساسي قانون پر بنسټ د ورکړل شوو واکونو او  د 

پرتله کړنو  عملی 

سریزه

تصویب  تر  قانون  اساسي  کال   1۹۶۴ د  مفکوره  بېلوالی  د  قواوو  د  دي.  شوی  اداره  لخوا  واکمنانو  پیاوړو  د  افغانستان  توګه  تاریخی  په 
ولسواکی  پواسطه  کولو  رامنځته  د  پارلمان  واکمن  یو  د  پلوه  له  څار  او  جوړونې  قانون  د  ترڅو  وو  کی  هڅه  پدې  چی  کوم  پورې، 
لنډه وه ځکه په هیواد کی د هغې د  )دیموکراسی( بنسټیز کړی، وده ونکړه. په هر ترتیب، په افغانستان کي د پارلماني ډموکراسۍ موده 
ودې او غوړېدلو لپاره مساعد شرایط موجود نه وو. له همدې امله، پارلمان موثریت نه درلود او د اجرائیه او مقننه قواوو ترمنځ د اړیکو 
ثباتۍ او  لږه موده کي پارلمان پنځه حکومتونه بدل کړل، چی دا کار په هیواد کې د بې  په ټینګښت کی پاتې راغی. د لسو کلونو څخه په 
1۹۶۴ کال د اساسي قانون په رڼا کی رامنځته شوی نظم له منځه والړ، بیا تر  1۹۷۳ کال راهیسی، هغه مهال چی د  بحران سبب وګرځېد. د 

درلود.  نه  پارلمان  کاری  او  فعاله  یو  افغانستان  پوری،  کال   ۲۰۰1

نوی  د  کې  کال   1۳۸۲ په  شو.  پیل  پړاو  سیاسي  نوی  کي  افغانستان  په  وروسته  نسکورېدو  تر  رژیم  د  طالبانو  د  کې  آخره  په  کال   1۳۸۰ د 
وو، الره هواره  قواوو د تفکیک اصل هم منل شوی  ته، چی پکی د  ییز پارلمان جوړیدو  یوه پیاوړي دوه جرګه  د  قانون تصویب،  اساسي 
شوی  ورکړل  واکونه  څارنې  سیاسي  د  او  تقنینی  وړ  پام  ته  پارلمان  پکی  چې  وو  شوی  چمتو  توګه  پداسی  قانون  اساسي  کال   1۳۸۲ د  کړه. 
استازولۍ  د  کی  هیواد  ځپلی  جنګ  څېر  په  افغانستان  د  به  پارلمان  ټاکلی  یو  چې  درلوده  تمه  کوونکو  چمتو  مسودې  د  قانون  ددې  وو. 
په  قوې  اجرائیه  د  شي  کولی  پارلمان  یو  داسې  چې  درلود  باور  همدارنګه  دوی  شی.  ثابت  بنسټ  مهم  یو  کي  الر  په  تطبیق  د  ډموکراسۍ 

وي. اغیزمن  زیات  ډیر  کې  څارنه 

سیستم  ټاکنیز  نامناسب  یو  د  کړي.  ترسره  کارونه  لږ  پارلمان  برعکس  تمې  د  کال   ۲۰۰۴ د  چې  ښیي  تجربه  کلونو   1۳ تیرو  د  حال،  هر  په 
ناهمغږی  او  ویشلی  نامنظم،  یو  څو  تر  ګرځیدلی  المل  ددې  سیاست  بنسټ  پر  اشخاصو  د  او  السوهنه  سیستماتیکه  حکومت  د  څنګ  تر 
ځانګړو  د  توګه  په  مثال  د  وکاروی  توګه  اغېزمنه  په  واکونه  ځینی  خپل  چی  توانیدلی  ندی  پارلمان  سربیره،  دې  پر  شی.  رامنځته  پارلمان 
واکونو  خپلو  د  اکثرًا  غړو  پارلمان  د  پرځای،  ددې  کړي.  لوړ  ظرفیتونه  بنسټیز  پارلمان  د  شی  وکولی  څو  تر  جوړول  کمیسونونو  څېړنیزو 

اخیستی.  کار  توګه  په  وسیلې  د  تأمین  د  ګټو  سمتی  او  مذهبي  قومي،  شخصی،  خپلو  د  څخه  حق  د  عزل  او  استیضاح  د  وزیرانو  د  لکه 

1۳۸۲ کال د اساسي قانون په رڼا کي د واکونو د کارونې د څرنګوالی  د پالیسۍ دا یادښتی څیړنه په تیره لسیزه کی د پارلمان له لوری د 
د  پارلمان  د  کی  قانون  اساسی  په  شی  کیدای  څرنګه  چی  دا  او  لپاره  حل  د  ستونزو  اوسنیو  د  څیړنه  دا  ډول  همدې  په  ارزوی.  موضوع 

کوي. وړاندی  سپارښتنې  شی،  رامنځته  پارلمان  وړ  دوام  او  اغیزمن  الزیات  کي  افغانستان  په  الرې  له  پیاوړتیا  د  واکونو 

میتودولوژی

لومړنی  شوی.  ترسره  بنسټ  پر  بیاکتنې  د  )سرچینو(  موادو  الس  دوهم  د  او  راټولولو  د  معلوماتو  لومړنیو  د  څیړنه  لپاره  راپور  ددې 
د  همدارنګه  او  کوونکو  چمتو  مسودې  د  قانون  اساسي  د  کال   1۳۸۲ د  مرکو،  د  سره  استازو  پخوانیو  او  اوسنیو  د  پارلمان  د  معلومات 
دی.  شوي  ترالسه  څارلی،  نږدې  له  فعالیتونه  پارلمان  د  یی  کی  موده  په  لسیزې  تیرې  د  چې  الرې،  له  خبرو  د  سره  غړو  هغو  د  ټولنو  مدني 
1۳۸۲ کلونو کي د اساسي قانون د چمتو کولو پر مهال کارول شوی اړوند لومړنی آرشیف شوی مواد  1۳۸۰ او  پدې څیړنیز راپور کې، په 

هم کتل او څېړل شوي دی.
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی اداره

کلیدي موندنې 

د اساسي قانون په رڼا کي د پارلمان واکونه

د پارلماني دندو په اړه د واضح قانوني صالحیت نشتوالی

په  لدې،  سره  خو  دی.  ورکړی  واکونه  زیات  ته  پارلمان  پرتله  په  قانون  اساسي  پخوانی  هر  بل  د  قانون،  اساسي  کال   1۳۸۲ افغانستان  د 
په  ابهاماتو  دغو  کی  نتیجه  په  لري.  شتون  ابهامات  وړ  پام  د  شی،  وکارول  باید  څرنګه  چی  دا  او  اړه  په  واکونو  ددغو  کي  قانون  اساسی 
د  ډول  پداسې  ابهامات  دغه  قانون  اساسی  د  قوې  اجرائیه  سربیره،  دې  پر  دي.  کړي  اغیزمن  توګه  منفي  په  اختیارات  پارلمان  د  کی  عمل 

پایله کی د پارلمان دریځ کمزوری شوی دي. په  ځان په ګټه کارولی چی 

اجرائیه قوه د قانون جوړونې ډیر زیات واک لری

دې څیړنې وښودله چی د تیرو دوو دورو په بهیر کښی پارلمان ډیرې لږې السته راوړنې لرلی، ځکه چی اساسي قانون تر ډیره حده اجرائیه 
قوې ته د قانون جوړونې زیات واکونه ورکړی دي. د بیلګې په توګه، اساسي قانون حکومت ته واک ورکړی تر څو د پارلمان د تصویب پرته 
تقنیني  د  بیړني حالت په موده کې  د  او  پر مهال  ته واک ورکړل شوي چې د پارلمان د رخصتۍ  په ورته ډول، ولسمشر  مقررات چمتو کړي؛ 
یی  پواسطه  او  کارولي  توګه  په  فرصت  یو  د  اختیار  دغه  ولسمشر  چې  ښیي  تجربې  کلونو  وروستیو  د  کړي.  وضع  قانون  پواسطه  فرمانونو 
به یی رد کړي. دا ډول ډیری فرمانونه پارلمان ته د تصویب لپاره ندی لیږل شوي او  هغه قوانین نشر کړی چی نوموړی ویره درلوده پارلمان 

ددوی حقوقی حیثیت ناڅرګنده  دي.

د پارلماني ټاکنو لپاره نامناسب ټاکنیز سیستم

یی  کار  دا  ظاهرًا  او  کړي،  مشخص  ندی  سیستم  ځانګړی  یو  لپاره  ټاکنو  پارلماني  د  چمتوکوونکو  مسودې  د  قانون  اساسي  کال   ۲۰۰۴ د 
انتقال  قابل  غیر  انفرادی  ورکولو  رای  د  حکومت،  مهال  هغه  د  وکړي.1  پرېکړه  اړه  پدې  څو  تر  وسپاره  ته  ادارې  انتقالي  کرزي  ولسمشر  د 
استازولۍ  تناسبی  د  لکه  سیستم  بل  یو  د  څو  تر  درلود  نه  شتون  ګوندونو  سیاسي  او  وو،  ساده  او  آسانه  ټولو  تر  چې  ځکه  کړ  غوره  سیستم 
انتقال رایو پر بنسټ  انفرادی غیر قابل  ۲۰1۸( وښودله چې د  د سیستم څخه مالتړ وکړی. د تیرو دریو دورو پارلماني ټاکنو )۲۰۰۵،۲۰1۰ او 

ټاکل شوی پارلمانونه، بې نظمه او ویشلی وو، او ونه توانېد چی په همغږی توګه ګام اوچت کړی.

په پارلمان کې دننه د همغږۍ او انسجام نشتوالی )په ځانګړې توګه په ولسي جرګه کې(

نوماندانو  درلودونکو  مخینو  سیاسی  او  قومی  دیني،  بیالبیلو  د  ته  جرګې  ولسی  چی  ښیي  پایلې  ټولټاکنو  پارلمانی   ۲۰1۰ او   ۲۰۰۵ د 
او  همکاری  ییزې  سیمه  د  ترمنځ  وکیالنو  د  ناکله  کله  لیکن،  نده؛  خبره  بده  څه  تنوع  او  ګڼوالی  ډول  دغه  شول(.۲  )وټاکل  وموندله  الره 
ائتالفونه  داسی  څو  تر  توانېدل  ونه  پدې  کسان  درلودونکی  مخینو  بیالبیلو  داسی  د  پرته،  اتحاد  د  ترمنځ  کسانو  همفکرو  محدودو  د 
ځینی  نلري.  شتون  دریځ  موټي  یو  دننه  کی  پارلمان  په  کښي،  نتیجه  په  وکړي.  فعالیت  هاخوا  ګټو  د  ډلګیو  د  ددوی  چی  کوم  کړی  رامنځته 
مرامونو  او  غړو  وړ  توپیر  نه  اکثرًا  او  متغیرو  د  ګوندونه  شمېر  زیات  پکی  چی  بنسټ  داسی  او  سازمان  ویشلی  یو   « د  جرګه  ولسي  مهال 
سره فعالیت کوي«، بیانیږی.۳ داسې ښکاري چې په پارلمان کې د انفرادي غړو د شمېر سره برابر سیاسي ګوندونه شتون لري، چی دا په 

ګرځیدلي. سبب  نشتون  د  انسجام  او  نظم  تشکیل،  د  دننه  کي  جرګه  ولسی 

د پارلمان کړنې )فعالیتونه(

د قانون جوړونې په برخه کي د پارلمان السته راوړنې

پدې  لیکن  ده.  جوړونه  قانون  دي  شوی  ورکول  ته  پارلمان  افغانستان  د  بنسټ  پر  قانون  اساسي  د  کال   ۲۰۰۴ د  چی  څخه  دندو  مهمو  له  یو 
خپل  په  چي  توانېدلی  یواځې  پارلمان  کښی  بهیر  په  دورو  دوو  تیرو  د  دي.  کړی  ترسره  فعالیت  ضعیف  توګه  عملی  په  پارلمان  کښی  برخه 
کړی  عملی  او  چمتو  وروسته  نسکورېدو  له  رژیم  د  طالبانو  د  افغانستان  چې  کوم  اسناد  تقنینی  پاتې  کړي.۴  تصویب  قوانین  پنځه  ابتکار 
د اجرائیه قوې لخوا وړاندیز شوي. دا ځکه چې پارلمان په خپل ابتکار د قانون جوړونې لپاره اړین ظرفیت نلري، چی له امله یی  پارلمان 
اجرائیه  د  فیصلې  یی  اړه  په  جوړونې  قانون  د  کې،  مواردو  ځینو  په  او  تصویبوی،  قوانین  شوی  لیږل  لخوا  قوې  اجرائیه  د  توګه  منفعله  په 

شوی. غورځول  پامه  له  لخوا  قوې 

د پارلمان څارنیزې دندې

په عملی توګه د پارلمان د څارنې د دندې په اړه ګډې پایلې ترالسه شوی دي. له هماغه پیل څخه، پارلمان د ولسمشر له لورې لوړو دولتی 
مناصبو لپاره نومول شوی نوماندان رد کړل، او د کابینې د وزیرانو د ډله ییز تائید پر ځای یی د هر یو لپاره د انفرادی تائید شرط ته رایه 
په  پارلمان  سره،  تېریدو  په  وخت  د  خو  کړي.  زیات  اغیز  خپل  قوه  اجرائیه  پر  څو  تر  وکړه  هڅه  پارلمان  الرې،  له  اقداماتو  دغو  د  ورکړه.۵ 
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جوړونه«. قانون  خپلواکي  د  کې  افغانستان  په  او  وده  ګوندونو  سیاسي  »د  صدیقي،    ۳
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اغېزمنه توګه د خپلې څارنې د واک د عملی کولو لپاره غورځي پرځی پیل کړې، او ددې تر څنګ وکیالنو د پارلمان د پیاوړتیا پر ځای، 
وکارول. لپاره  ګټو  شخصي  خپلو  د  رایه(  باور  نه  د  او  استیضاح  )احضار،  میکانیزمونه  څارنې  د 

د اجرائیه قوې او پارلمان ترمنځ ترینګلې اړیکې

پارلمان  د  قوې  اجرائیه  کې  مواردو  ډیرو  په  وې.  ډکې  ناندریو  له  کې  کلونو  څو  وروستیو  په  اړیکې  ترمنځ  پارلمان  او  قوې  اجرائیه  د 
کی  قوانینو  هغو  په  یی  یا  او  ساتلی  منصبونو  خپلو  په  ورکړی  رایی  اعتماد  نه  د  ورته  پارلمان  چی  وزیران  هغه  او  ګڼلی  بابیزه  پریکړې 
د  یی  الری  لدې  او  کړی  ګوښه  منصبونو  خپلو  له  انفرادیغړی  کابینې  د  پارلمان  کی  عوض  په  راوستلي.  بدلون  کړی  تصویب  پارلمان  چی 

کړی. اغیزمن  توګه  منفي  په  فعالیت  پارلمان  د  ناندریو  ترمنځ  قواوو  دوو  ددغو  حکومت  د  کړي.  جوړې  ستونزې  لپاره  ولسمشر 

سپارښتنې

پاملرنه  جدي  ورته  باید  چی  موارد  هغه  او  کړی  څرګندې  کمزورتیاوې  قانون  ددې  تطبیق  قانون  اساسي  د  کې  موده  په  کلونو   1۴ تیرو  د 
وشی او یا بدلونونو ته اړتیا لري په ګوته شوی. په اساسي قانون کی یوه اصالح باید د پارلمان د دندو او اختیاراتو په برخه کی راوستل 

کړي: پورته  ګامونو  الندی  لپاره  پیاوړتیا  ال  د  کړنو  او  مکلفیتونو  قانونی  د  پارلمان  د  باید  افغانستان  توګه  ځانګړی  په  شی. 

په لنډه موده کښی

د افغانستان د ټاکنو بنسټونه باید پیاوړی شی

دي.  تللی  لور  پر  بحران  سیاسی  د  هیواد  شوی،  ترسره  ټاکنې  لپاره  ټاکلو  د  پارلمان  د  چی  ځل  هر  امله  له  شتون  د  سیستم  ټاکنیز  نیمګړی  د 
د  یا  او  کمیسیون  خپلواک  ټاکنو  د  یعنی  بنسټونو  ټاکنیزو  د  افغانستان  د  او  میکانیزمونو  سیاسي  او  قضایي  د  معمواًل  شخړې  ټاکنیزې 
خپلواک  د  ټاکنو  د  ګرځیدلی.  سبب  کمزورتیا  د  بنسټونو  دواړو  د  دا  چی  کیږي،  حل  ګډون پرته  د  کمیسیون  خپلواک  د  شکایتونو  ټاکنیزو 
د  او  کمیسیون  خپلواک  د  ټاکنو  د  چې  پیاوړتیا  قواعدو  واضح  او  روڼتیا  د  هغې  د  او  سیستم  روښانه  یو  لپاره  ټاکلو  د  غړو  د  کمیسیون 
د  وکړي.  مرسته  سره  پیاوړتیا  د  بنسټونو  دوو  ددغو  شي  کیدای  کړی،  مشخص  جوړښت  او  دندې  کمیسون  خپلواک  د  شکایتونو  د  ټاکنو 
۲۰1۸ کال د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان وروستیو پارلماني ټولټاکنو هغه ستونزې څرګندې کړې چی دغه دوه بنسټونه ورسره الس 
تر سره کړي. بریالۍ ټاکنې  به ونه توانیږی چی  ټاکنیزو بنسټونو کی اصالحات عملی نشی، افغانستان  تر هغو چی په دغو  او ګرېوان دی. 

د انفرادی غیر قابل انتقال رای سیستم باید بدل شی

پر  سیستم  رای  انتقال  قابل  غیر  انفرادی  د  چی  کوم  پارلمانونه،  شوی  رامنځته  کی  رڼا  په  قانون  اساسي  کال   ۲۰۰۴ د  چې  ښیي  څیړنه  دا 
امله،  همدې  له  وکړی.  څارنه  کړنو  پر  قوې  اجرائیه  د  چی  توانیدل  ونه  پدې  او  وو  نامنظمه  او  ویشلی  توګه  وړ  پام  په  شوی،  ټاکل  اساس 
الزیاتې  د  دننه  کې  پارلمان  په  چې  کوم  کړی  تبدیل  ته  سیستم  داسی  یو  سیستم  ورکولو  رایې  انتقال  قابل  غیر  انفرادي  باید  افغانستان 
یا د لومړی کس  تناسبی استازولۍ یو ډول سیستم،  باید د  ته اشاره کوي چې  همغږۍ او انسجام سبب ګرځی. ډیری متخصصین دې ټکي 

شی. وکارول  سیستم  استازیتوب  مستقیم  د  لپاره  حوزو  ټاکنیزو  وړو  د  هم  یا  او   ،)First past the post( سیستم  انتخاباتی 

د پارلماني څارنې قانون باید چمتو شی

ددې  پارلمان  مګر  دي،  ورکړي  واکونه  زیات  ته  پارلمان  پرتله  په  قانون  اساسی  پخوانی  بل  هر  د  قانون  اساسي  کال   ۲۰۰۴ د  چی  لدې  سره 
تائید  او  عزل  د  وزیرانو  د  کابینې  د  توګه  ځانګړې  په  واک،  څارنې  د  خپل  باید  پارلمان  اخیستې.  نده  ګټه  توګه  موثره  په  څخه  واکونو 
باید  بیان کړی کله او څنګه  باید تصویب شي کوم چی په واضح ډول  اړه، یو داسی قانون  حق، په سیستماتیک ډول زیات وکاروی. پدې 
پارلمان خپل د څارنې میکانیزم وکاروي )احضار، استجواب، استیضاح، او د نه باور رایه(. پر دې سربیره دا قانون باید د نه باور رایی 

کړی.  بیان  هم  عواقب  او  پایلې  کارونې  د 

د منظمو پارلماني ډلګیو د جوړېدو هڅّونه 

ته  اخیستنې  برخې  کی  ټاکنو  په  ګوندونه  سیاسی  ترڅو  توانېدلی  ندی  سیستم  انتقال  قابل  غیر  انفرادي  ورکولو  رای  د  کې  افغانستان  په 
وهڅوی، او پر ځای یی د یو  ډیر زیات ویشلی پارلمان د رامنځته کیدلو سبب ګرځیدلی. پارلمان باید د ځواکمنو افرادو پر ځای د مشخو 
د  دننه  کی  پارلمان  په  ممکن  اقدام  ډول  دا  کړي.  پورته  ګامونه  جدي  لپاره  جوړولو  د  ډلګیو  پارلماني  د  چاپېر  پر  نظریاتو  او  آیډیالوژیو 

وکړي. مرسته  سره  څارنې  زیاتې  د  قوې  اجرائیه  پر  توګه  همغږی  په  همدارنګه  او  شی  سبب  انسجام 



۴

د افغانستان د څیرنی او ارزونی اداره

متحده  د  او  ادارې  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  د  او  لري  اړه  پورې  لیکوال  په  شوي  وړاندې  کې  څېرڼه  دغه  په  چې  نظریات  هغه 
ندی. کونکې  منعکس  نظریاتو  د  انسټیټوټ  سولې  د  ایاالتو 

1۹۰۲P کوډ:   خپرونې  د 

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې )AREU( په اړه

نړیوالي  د  کې  افغانستان  په  کال  ۲۰۰۲م  په  چې  دی  بنسټ  خپلواک  یو  څیړنو  د  کې  کابل  په  اداره  ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د   
اړوند  پورې  پالیسۍ  په  او  کیفیت  لوړ  د  بنسټ  پر  شواهدو  د  موخه  اداری  ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د  شو.  جوړ  خوا  له  ټولني 
خپرول  کلتور  د  کړې  زده  او  څیړنو  د  بنسټ  پر  شواهدو  د  همدارنګه  او  خپرول  پایلو  د  څیړنو  دغو  د  توګه  فعاله  په  او  برابرول  څیړنو 
توګه  په  بنسټ  څیړنیز  یو  د  کې  افغانستان  په  اداره  ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د  بنسټ،  پر  راپور  د  پوهنتون  پنسیلوانیا  د  دي. 
او  څیړنې  د  افغانستان  د  لري.  ځای  کې  مقام  شپږم  په  کې  منځ  په  بنسټونو  څیړنیزو  د  کې  آسیا  منځنۍ  په  او  ده  لرونکی  مقام  لوړ  د 
چې  کوي  کار  سره  کونکو  زده  او  څیړونکو  ټولنو،  مدني   جوړونکو،  پالیسۍ  د  لپاره  راوړلو  السته  د  موخې  خپلې  د  اداره  ارزونې 
د  او  کړي  لوړه  وړتیا  خپله  کې  برخه  په  څیړنې  د  او  پورته  ګټه  څخه  کتابتون  او  څیړنو  له  اداری  ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د  دوی 
د  چې  لخوا  بورډ  د  مشرانو  د  اداره  ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د  کړي.  هواره  الره  لپاره  بحثونو  او  شننو،  د  څرګندولو،  د  نظریاتو 
شامل   پکې  استازي  کارپوهانو  خپلواکو  د  او  ټولنو  مدنې  نوروسازمانونو،  ځینې  ملتونو،  ملګرو  سفارتخانو،  ادارو،  مرستندویه 

دي، اداره  کیږي.     

څېړه  واله  نړۍ  ښې  ډېرې  د  کال،   ۲۰1۸ د  مجلې  د   ))Magazine Prospect پروسپیکټ  د  کې  برېتانیا  په  اداره  دغه  ډول،  همدې  په 
نیزې ادارې جایزه ګټونکې شوه.

په اوږد مهال کې

د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون تعدیل او د پارلمان قانونی اختیارات دی واضح شی

د ۲۰۰۴ کال په اساسي قانون کي داسی مادې هم شتون لری چی د پارلمان د قانون جوړونې دندې کمزوري او له پامه غورځوی )د بیلګې په توګه، 
د ولسمشریزو فرمانونو له الرې د قانون جوړول، د پارلمان د ګډون پرته د حکومت لخوا د مقرراتو چمتو کول(. که چیری د اجرائیه قوې د قانون 
جوړونې صالحیت محدود نشی، د پارلمان تقنینی واک به مختصر او محدود وي. په ورته ډول، پدې اړه چی د پارلمان پنځه کلنه موده کله پای ته 
رسیږی په اساسی قانون کی ابهام شتون لری. په حقیقت کې همدې ابهام په ۲۰1۵ کال کې هغه مهال یو قانونی بحران رامنځته کړ کله چی د پارلمان 
موده پای ته ورسیده او حکومت ونه توانید چی پرځای یی د بل پارلمان د جوړېدو لپاره پر وخت ټاکنې ترسره کړی. له همدې کبله، د اساسي قانون 

په تعدیل کی باید د پارلمان تقنینی واکونه په واضح توګه په ګوته شی، او تر دې هم مهمه دا چی د پارلمان موده باید مشخص شی. 

د اجرائیه او مقننه قواوو ترمنځ د شخړو د حل یو میکانیزم باید رامنځته شی

د افغانستان په اساسي قانون کی د شته تشو څخه یو هم د اجراییه او مقننه قواوو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د واضح میکانیزم نشتوالی دی. سترې 
محکمې هڅه وکړه تر څو سیاسي اختالفات حل کړي، مګر پداسې مواردو کی ددې ارګان واک په جدي توګه وننګول شو، او له هغې را وروسته 
دې محکمې داسی کومه هڅه نده کړې. له همدې امله، افغانستان یو داسې بنسټ ته اړتیا لري چې وکولی شي د مقننه او اجرائیه قواوو ترمنځ 
سیاسي شخړې په بې پرې توګه حل کړي. د افغانستان د سیاسی قشر ترمنځ پدې اړه تر ډېره هوکړه شته چی اساسي قانون باید تعدیل شی ترڅو د 
اساسي قانون لپاره بیله محکمه جوړه، او د اجرائیه او مقننه قوې ترمنځ د سیاسي شخړو د حل لپاره هغه پیاوړې شی. که څه هم دداسی محکمې 

جوړېدل به د اساسي قانون نورو تعدیالتو ته هم اړتیا ولری، داسې ښکاري چی دا به یوه ډیره اغیزناکه سپارښتنه وی. 


