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  پيلونه
  

او ملي ګټې يې مشخصوي، د چې يو ملت تعريفوي، ارزښتونه  قانون هغه ملي وثيقه وي په يوه هېواد کې اساسي
له . او په ټوله کې د يوه عمومي نظم او ژوند تضمين کوي قواو توپير کوي، واکونه او مسؤليتونه يې جال کوي

) غير مدون حقوقو(هېوادونو کې چې د کامن ال و کې اهميت واضح دی، حتی په هغو ټولو ملتونپه دې امله يې 
او پژواک خبري له دې امله د حقوقپوهانو انجمن . سيستم تابع دي، د اساسي حقوقو بحث په کې خورا مهم دی

موجوديت او تعريف سره سم اقدام وپتېله چې د دې سترې او مهمې ملي وثيقې د نقض په اړه، د خپل د آژانس 
  .ه تاسې ته خپله څېړنه درپېژنودلته په لنډه توګ. وکړي

  : هدف
 

مستقيمه اړيکه د اساسي قانون تطبيق د عدالت له تامين او د وګړو  د اساسي حقونو او آزاديو له خونديتوب سره 
چې دي وضعيت د ارزونې په پايله کې هغه مطلوب حالت ته رسېدل   هد دې څېړنې موخه د موجود.  لري

هغه السته راوړنې ، چې په ناپېيلې او مسلکي توګه په دې څېړنه کې هڅه شوې. دهاساسي قانون يې سپارښتنه کړې
د دې تر . په ګوته شي، چې دوام يې د قانون د حاکميت، عدالت، ثبات او نظام د ټينګښت لپاره اړين بلل کيږي

نو د د اساسي قانون د حکمو ر څنګ هغه ستونزې هم ومومو چې،ت ويو پرمختګونو، چې د شهڅه شوېڅنګ 
زموږ څېړنه په هغو مواردو هم تمرکز کوي، چې د اساسي . قسمي يا بشپړ نقض په پايله کې رامنځ ته شوي دي

  . وړاندې يې موانع رامنځ ته کړي دي قانون د بشپړ تطبيق په
  

  :ميتود
 

په واليتونو کې عدالت ته د السرسي په اړه د  واليتونو کې له خلکو سره د مرکو، ٣۴د هېواد په ټولو   څېړنهدا 
البېلو ادارو او بي، چې مطالعې او تحليل په مټ ترتيب شوې څېړنيزو رپوټونو دهغو معلوماتو او راټولو شويو 

پوښتنليکونو ته د  او پژواک خبري آژانس د حقوق پوهانو انجمن.  ک کړي ديبنسټونو له موږ سره شرياړونده 
حليل کړي او له حقوقي پلوه ارزولي او ترپوټونه  بنسټونو راټول شوي معلومات او د بېالبېلوخلکو ځوابونه، 

عيني واقعيتونو ته په پام سره يې، د اساسي قانون له حکمونو سره د يوې مسلکي پرتلې او تحليل په پايله کې هغو 
د . تصوير وړاندې کوي مواردو ته السرسی موندلی، چې د اساسي قانون د تطبيق د وضعيت يو روښانه
او پژواک خبري آژانس  حقوقپوهانو انجمن چې د خپلو مدني فعاليتونو په لړ کې د دولتي ارګانونو چارې څاري

رسنيز فعاليت کوي، د اساسي قانون په اړه د عامه پوهاوي د کچې د  چې د اطالع رسونې د يو بنسټ په توګه
د انجمن له غړو او نورو حقوق پوهانو سره د نو سره د مرکو، کسا ٩٩٨معلومولو لپاره په ټول هېواد کې له 

د رسنيو په ګډون هغه منابع چې . یپه پايله کې يې دا رپوټ چمتو کړ د اخستلود نظرياتو  یهغو خبرو اترو او د
  . په دې څېړنه کې ترې ګټه اخستل شوې په پای کې ښودل شوي دي
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ميتود يې بللی شو او  ګټه اخېستل شوې، د کتابتون د نورو نهادونو له ورته رپوټونو کې له دې چې په دې څېړنه
نو؛ د . ميتود مو ميداني دی خلک په دې اړه مخامخ پوښتي دي،په مرسته مو  چې د پژواک خبري آژانس دا

  .دواړو ميتودونو څخه ګټه اخېستنه، د مختلط يا ګډې ميتودولوژۍ د کارونې مانا لري

  ډولد تحقيق 
  

پای  ځينې مواردو کې وضاحت او تعريف پهپه دې څېړنه کې د اساسي قانون د موادو او د وضعيت تحليل شوی، 
دا تحقيق د ډول له مخې تحليلي، توصيفي او : کې نتيجه او وړانديزونه راغلي دي چې په دې توګه ويلی شو

  .ستراتيژيک دی
 

  

  د تحقيق اړتيا
  

هر کال د اساسي قانون د تطبيق او نقض رپوټونه چمتو کوي  نوره نړۍ کې، اړوند مسؤل بنسټونه که څه هم په
ن خنډونه لرې کوي؛ خو، په افغانستان کې د اساسي قانو د اساسي قانون پلي کولو په وړاندې پراتهاو په دې توګه 

خپله دنده په مناسبه توګه نه  )نولسمشر او د اساسی قانون پر پلي کېدو د څارنې کميسيو( مرجع  دوه ناظرې
د . څېړنې وکړياو په ناپيلې توګه  ولنې مسؤليت دی چې دا تشه ډکهدې امله د مدني ټهمله  نوترسره کوي 

او د ټولو اصولو په پام  ه چې دا ضرورت رفعهم خپل مسؤليت وبال او پژواک خبري آژانس حقوقپوهانو انجمن
  . رپوټ چمتو کړيڅيړنيز کې نيولو سره، د اساسي قانون د نقض 

  د تحقيق نوښت
  

د اساسي قانون د نقد په اړه په هېواد کې کوم تر دې دمه  کال د رپوټ په استثناء ٢٠١٢شبکې د د حقوقپوهانو 
دلته مناسب ګڼو . نوی بللی شوله دې امله دا تحقيقي رپوټ  شوی؛ نو خپور عتبر او هر اړخيز رپوټ نه دیم

لي توګه د يپه مسلکي او ناپې شي هتر څو پدې برخه کې فعال، وړانديز وکړبنسټونو ته ومدني ټولنو او نورو 
  . اساسي قانون د پلي کېدو په موخه، د نقض موارد روښانه کړي

  :د تحقيق پوښتنې
  

  : اصلي پوښتنې
  اساسي قانون د انفاذ له نېټې څخه تر اوسه نقض شوی دی؟ آيا -١
  د نقض عوامل يې کوم او څوک دي؟که اساسي قانون نقض شوی وي،  -٢

  : فرعي پوښتنې
  د نقض موارد کوم دي؟ -١
  په کومه کچه نقض شوی دی؟ -٢
  په نقض کې معنوي عنصر موجود دی؟عامل په اساسي قانون نه پوهېدل دي که مهم  د نقض  -٣
  کوم بل څوک؟تي چارواکي دي، مخالف وسلوال دي، بهرني ځواکونه که د نقض مهم عامل وګړي دي، دول -۴

  :فرضيه
  

  اصلي فرضيه؛
  اساسي قانون له پيله نقض شوی دی او ال دوام لري؛ -١
نه پوهاوي، د ناظرو نهادونو  په اړه د اساسي قانون جګړه، نا امني، : اساسي قانون د نقض معنوي عوامل د -٢

د  :مادي عوامل.  کمزورې ارادهپه دولت کې د اساسي قانون د تطبيق و ورتيا اد دولت د حاکميت کمزکمزورتيا، 
  . شتونل مخالفين او د بهرنيو امنيتي ځواکونو ، د دولت وسلواقدرت د جزيرو موجوديت
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  :فرعي فرضيې
د نقض مهم موارد د ولسي جرګې د غړو د کار دوام، د ښارواالنو او د ښارواليو د شوراګانو د ټاکنو نه  -١

اساسي حقوقو او ازاديو د نقض په پايله د  د شخصي حريم نقض او، د اجرائيه رياست رامنځته کېدلترسره کېدل، 
  .عادالنه محاکمې حق محدودولکې د 

  .نقض شوی دی) تر نيمايي زيات(اساسي قانون په پراخه کچه  -٢
  ).په قصدي توګه نقضېږي(د اساسي قانون په نقض کې معنوي عنصر دخيل دی  -٣
اساسي قانون نه مني او دولت دويمه درجه ناقض د نقض مهم عوامل د دولت مخالفين دي؛ ځکه چې له بنياده  -۴
  .دی
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 :سريزه
 

ې جرګې له ينېټې پورې د لو ١٤تر  يد مرغوم ــــ ٢٢کال د ليندۍ له هـ ل  ١٣٨٢د  د افغانستان اساسي قانون
 مه٨روروسته د سلواغې پ د رئيس له توشيحدولت انتقالي  داو  مادوکې تصويب ١٦٢او   فصلونوخوا په دوولسو 

 هالسته راوړن هستر نانوکې د افغاه يوه نيمه لسيزه په تېر دا اساسي قانون .په رسمي جريده کې خپور او نافذ شو
  . ی دیتصويب شو لوريې جرګې له يلو انتخابيد نسبتًا  او بلل کېږي

، چې د انون په تصويب سره په دې وتوانېدافغانستان له لسيزو جګړو او کورني تاوتريخوالي وروسته د اساسي ق
يو داسې سياسي نظام بنسټ کيږدي، چې د ملي حاکميت اصل ته په کې درناوی کيږي او د ملت او دولت ترمنځ 

  . اړيکې، متقابل حقونه او وجايب په کې د قانون د حکمونو له مخې تنظيميږي

. ساسي لومړيتوب دیپه هېواد کې د سياسي نظم او ثبات د ټينګښت لپاره د اساسي قانون بشپړ تطبيق د افغانانو ا
د پرمختګونو او بدلونونو د  مې کليزې په مناسبت ترسره شوې، ١۴، چې د اساسي قانون د کې څېړنهپه دې 

وروسته ترننه پورې ټولې هغه سرغړونې چې په  هڅه شوې چې د اساسي قانون له تصويبيادونې ترڅنګ 
 څوارلسو له يوې خوا د تېرو ه دې سره بهپ. ل شيوموندښکاره او ضمني ډول له دې اساسي قانون څخه شوي 

د د اساسي قانون دپلي کېدو په برخه کې به کلونو په اړه خلکو ته د قضاوت کولو زمينه برابره شي او له بلې خوا 
  . دولت الزياته پاملرنه  راواړول شي

د ه دي،  خو  دولت د اساسي قانون د پنځمې مادې له مخې د اساسي قانون پلي کول د دولت له اساسي دندو څخ
 که څه هم  دنظام او دولت. يځينو عواملو له کبله، په دې نه دی توانېدلی، چې اساسي قانون په سمه توګه پلی کړ

شکل له اساسي قانون سره برابردی خو د ماهيت له مخې په ځينو مهمو پرېکړو او د دولتي ارګانونو به اجراآتو 
ځينې سرغړونې دومره توګه نه دي تطبيق شوي،  وي او يا په عمومیمونه قسمًا نقض شاساسي قانون حک کې د

راغلی او د راتلونکې په اړه يې نظام او دولت مشروعيت تر پوښتنې الندې  مله يې دامهمې دي، چې له  سترې او
  . دي اندېښنې را والړې کړي

ادارو د هغه  دولتي چارواکو  اودا چې  ،  يودي نقض شوي اساسي قانون حکمونه په دوه ډوله په عمومي ډول د
مواردو کې د اساسي  چې اساسي قانون يې سپارښتنه کړې او بل دا چې په ځانګړو ،څه په خالف عمل کړی

نه دي پلي شوي اويايې دپلي کېدو لپاره عملي تدبيرونه نه  تعليق په حالت کې راوستل شوي يعنې يا دقانون احکام 
  . دي نيول شٍوي

تطبيق د وضعيت په اړه څېړنه کوالی شي د نظام او سياسي ثبات د ټينګښت، د قانون د د اساسي قانون د 
حاکميت، د وګړو اساسي حقونو او آزاديو ته د الزياتې پاملرنې او په دې برخه کې د ترالسه شويو پرمختګونو د 

  . وکړي ه او هواري کې مرستهدنساتنې او د قانون د حاکميت په وړاندې د پرتو ستونزو په پېژن
اطالعاتو او معلوماتو راټولول او خلکو ته د هغو رسول، د چې د  پژواک خبري آژانس او حقوق پوهانو انجمن 

سره يې د اساسي قانون د  فونه دي، د موضوع اهميت ته په کتوقانون واکمني او عدالت ته السرسی يې مهم هد
د حقوق پوهانو . يتطبيق د وضعيت ارزونه وکړمې کليزې په مناسبت اړينه وبلله، چې د اساسي قانون د ١۴

  . کمېټې ته دنده وسپارله انجمن او پژواک خبري آژانس له تفاهم وروسته په دې موخه يې يوې کاري
رپوټونو ته د السرسي لپاره هڅې پيل کړې، چې غو بنسټونو معلوماتو او څېړنيزو په دې اړه د ه موظفې کمېټې

وي او ترسره شوې څېړنې او چارې يې کوالی شي، د اساسي قانون د اصولو او په بېالبېلو برخو کې فعاليت ک
. کې مرسته وکړي څېړنه په يوې بې پرې او هر اړخيزهحکمونو د تطبيق د وضعيت په برخه کې له موږ سره 

مه عا په بېالبېلو واليتونو کې له خلکو سره د اساسي قانون په اړه د  مرکو له الرې د اساسي قانون په اړه د
  . پوهاوي د کچې ، عدالت ته د السرسي او د قانون د تطبيقوونکو ارګانونو د فعاليت په اړه معلومات را ټول شول
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او عيني واقعيتونو له تحليل او ارزونې  بېالبېلو بنسټونو د معلوماتو، څېړنيزو رپوټونومرکو ، د ې د موظفې کمېټ
ق په برخه کې ډېرې د اساسي قانون د تطبيتر څنګ،  زيات شمېر پرمختګونو وروسته وموندل، چې د يو

  . دي هم شته ، موانع او د نقض مواردستونزې
موږ له ټولو هغو ادارو او بنسټونو، چې خپل معلومات او ترسره شوې څېړنې يې له موږ سره به دې ځای کې 

  .شريکې کړي مننه کوو
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 عموميات

  :انفاذ سره رامنځ ته شوي بدلونونهد اساسي قانون په 
 

د . ، چې د قدرت مشروع لېږد ته زمينه برابره شوهود اساسي قانون د انفاذ په پايله کې تر ټولو ستر بدلون دا و
مې مادې د اساسي قانون له انفاذ وروسته د ملي شورا تر پرانستل کېدو پورې مودې ته د  ١۵٩اساسي قانون  

د انتقال په دوره کې انتقالي دولت مکلف و بلل شو، چې په شپږو مياشتو کې د . انتقال د دورې نوم ورکړ
د يو کال په موده . شورا او سيمه ييزو شورا ګانو د ټاکنو لپاره تقنيني فرمانونه صادرکړيجمهوري رياست، ملي 

کې د محاکمو د صالحيتونو او تشکيالتو تقنيني فرمان صادر او د دولت د اساسي تشکيالتو په قانون باندې کار 
ح لپاره کار پيل کړي او په د قضائي او اجرائيوي چارو د اصال. د ټاکنو خپلواک کميسيون جوړ کړي. پيل کړي

  . دې توګه د اساسي قانون احکامو ته د تطبيق زمينه برابره کړي
نورې  يې د تصويب چارې نه دي بشپړې شوي، د دولت د اساسي تشکيالتو له قانون پرته چې تر اوسه پورې

کال کې د جمهوري هـ ل ١٣٨٣په . ق لپاره الرې هوارې شوېد اساسي قانون د تطبي. ټولې چارې ترسره شوې
دا لومړی ځل و، چې افغانان د دولت مشر د ازادو، عمومي او . رياست او واليتي جرګو لپاره ټاکنې وشوې

( ملي شورا . کال د ولسي جرګې لپاره عمومي ټاکنې وشوې هـ ل١٣٨۴په . مستقيمو ټاکنو له الرې وټاکه
د کابينې او . ن سره سم ستره محکمه جوړه کړهاو ورپسې جمهور رئيس د اساسي قانو. رامنځ ته شو) پارلمان

غړي يې ولسي جرګې ته ور وپېژندل، د حکومت په چارو باندې ملي شورا ته د نظارت زمينه  سترې محکمې
په اساسي قانون کې د افرادو حقوق او وجايب . برابره او ملي شورا رسمًا د قوانينو په تصويب باندې پيل وکړ

مشروع هدفونو ته د رسېدو لپاره د فعاليت قانوني زمينې برابرې کو لو، ټولنو او خسياسي ګوندون. تعريف شول
شوې،  سياسي ګوندونه او ټولنې جوړې.  په بېالبېلو برخو کې د فرعي قوانينو د تصويب چارې پيل شوې. شوې

خابولو او انتخابېدلو د انت په دولت باندې د انتقاد کولو حق او ازادي ومونده،خلکو . ته شولازاد مطبوعات رامنځ
دا ټول په واقعيت کې د يو قانوني دولت لومړني . حق تثبيت شو او افغانانو د ولسواکۍ په لور حرکت وکړ

په عامه سطحه د قانون حاکميت  مخې کېښودل، خو دا چې اساساست وو، چې افغانانو د خپل نوي اساسي قانون له
چارې الهم نيمګړې او کاواکه دي، د اساسي قانون د بشپړ او  کمزوری دی او د نظام د ال ټينګښت لپاره ډېرې
مل د اساسي قانون د نقض سبب شوي،  په دې او ځينې عوا. عمومي تطبيق په وړاندې ډېرې موانع پرتې دي

 . رپوټ کې په ګوته شوي
  

  : د فرعي قوانينو تصويب او انفاذ
 

حکمونو د ال ښه تطبيق لپاره د عادي قوانينو د تصويب اساسي قانون د قوانينو د مور په حيث د خپلو اصولو او 
د عادي قوانينو له الرې  او آزادۍ، چې اساسي قانون تضمين کړي ټول هغه جوړښتونه، حقوق. سپارښتنه کوي

په واقعيت کې عادي يا فرعي قوانين دي، چې د اساسي قانون ارزښتونو او اصولو ته د تطبيق زمينې . تنظيميږي
له هغو مهمو پرمختګونو، چې د قانون د حاکميت په  يو د تقنين په برخه کې کلونو کې ١۴تېرو  په.  مساعدوي

. ې کيږي د فرعي قوانينو تصويب دی، چې د بېالبېلو برخو د تنظيم لپاره وضع شوي ديبحث کې حساب ور باند
د څېړنې په نورو برخو کې د يادونې وړ ده، چې د ځينو مهمو قوانينو چارې تر اوسه هم نيمګړې پاتې دي، چې 

د فرعي قوانينو وضع کېدلو د عدالت په تامين، د اصالحاتو په راوستو ، د دولتي ارګانونو د . يې يادونه شوې ده
چارو د ال ښه وضاحت، تنظيم او د اتباعو د اړتياوو  د بشپړولو په برخه کې مستقيم مثبت تاثيرات لرلي دي، خو 

په  په اړه يې د دې څېړنې. او سم تطبيق په وړاندې ستونزې او موانع موجودې دي داچې ال هم د قوانينو د بشپړ
  . پای کې دولت ته ځانګړي وړانديزونه شوي دي
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ته رسېږي، چې له دې ) ١٨٨( عي قوانينو شمېر د اساسي قانون له انفاذ نه تر اوسه پورې د وضع شويو فر
 . يې  نافذ دي)  ١٢٢( جملې څخه 

  

  : ژوند باندې د اساسي قانون اغېزې پوهاوي کچه او د هغو پهد خلکو د 
 

  ې او دد اساسي قانون په اړه د خلکو د پوهاوي د کچ ت د ارزونې په برخه کېد وضعيتطبيق د اساسي قانون د 
په بحثونو او د قانون د حاکميت . د نظرياتو معلومول يوه مهمه چاره بلل کيږياساسي قانون په اړه د هغوی 

د دې څېړنې .  د تطبيق يا نه تطبيق وضعيت د خلکو له پوهاوي سره مستقيمه اړيکه لري څېړنو کې د قوانينو
يو ، چې د اساسي قانون د حکمونو د نقض او سرغړونې  وځينې نظريات داسې و  لپاره د بحثونو په جريان کې

پوهې کچه ټيته او خلک د خپلو هغو  ، چې ال تر اوسه هم د اساسي قانون په اړه د خلکو د عامهعامل دا دی
په داسې حال کې چې د اساسي قانون په  .حقونو په اړه ال هم سم نه پوهيږي، چې په اساسي قانون کې راغلي دي

څنګه به له خپلو حقونو دفاع وکړي؟ ، چې څه حقوق لري نو اړه د خلکو د پوهې کچه ټيټه ده او دوی نه پوهيږي
پژواک خبري آژانس او د حقوق پوهانو انجمن د اساسي قانون په اړه  اټولولو لپارهکې د معلوماتو د ر دې برخه

د هر واليت د سروې د ګډونوالو شمېر د . کسان دي ٨٩٨د سروې ګډونوال . ره کړې دهيوه سروې هم تر س
زرو په هر واليت کې له هرو سلو . احصايې د مرکزي ادارې له خوا د نفوس اټکل ته په پام، ټاکل شوى دى

 ٣٥تر  ١٨سلنه له  ٦٠سلنه نارينه،  ٥١سلنه ښځې،  ٤٩د ټولو ګډونوالو . سانو له درېيو سره مرکې شوې ديک
سلنه لوستي او نور  ٥٢دغه راز د ځوانانو . کلونو د لوړ عمر لرونکي دي ٣٥سلنه له  ٤٠کلونو عمر لرونکي او 

د : (د سروې له هر ګډونوال نه پوښتل شوي. ي ديلنه لوستي او نور نالوستس ٣٤نالوستي او د لوړ عمر لرونکو 
په اساسي قانون کې تر ټولو مهم حق او خلکو ته ورکړل شوې ازادي ( ، )اساسي قانون په اړه معلومات لرې؟

ايا قانون دې په ژوند کې مثبت بدلون ( ، )ايا له قانوني حقونو او ازاديو دې ګټه پورته کړې؟(، )کومه ده؟
  ) ته السرسى لرې او که نه؟) محکمې او څارنوالۍ(ت عدال(او ) راوستى؟

  د قانون په اړه د پوهاوي کچه
سلنه کسان هېڅ ډول معلومات نه لري او پاتې نورو کې هغه  ٣٥د سروې پايلې ښيي چې د اساسي قانون په اړه 
ړه د خلکو د پوهاوي په دې ا . ځنۍ کچه او يا ډېر معلومات لريکسان شامل دي چې د قانون په اړه ډېر لږ، په من

 .  کچه په هر واليت کې توپير کوي
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ونو کې مېشت کوچيانو سره چې دا مهال د هېواد په بېالبېلو واليت ٤٥د سروې پر مهال د نفوس اټکل ته په پام له 
د سروې له ګډونوالو څخه يو تن پوهنيار احمدجاوېد صديقي چې په پښتو ادبياتو کې . دي، هم مرکې شوې دي

ماسټري لري او د بلخ په پوهنتون کې استاد دى، وايي، د اساسي قانون په اړه ډېر معلومات ځکه نه لري چې 
ه کېداى شي په د ده په اند، د حقوقي او سياسي چارو له پوهانو پرت. او حقوقي مسايل يې مسلک نه دىقانون 

نورو لوستو کسانو کې هم د قانون په اړه د پوهاوي کچه ټيټه وي او له نالوستو خو کېداى شي ډېر کم کسان د 
  .  قانون په اړه لږ معلومات ولري

  . د لوستو او نالوستو کسانو په اړه د سروې موندنې هم همداسې دي

  

رسنۍ اغېزمن رول لرالى شي او کېداى شي له الرې يې د قانون په اړه د خلکو د پوهاوي کچې په لوړولو کې 
  . ځينې نالوستي کسان هم د قانون په ځينو موادو پوه شي
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، خو په ياد مې دي چې ليکل او لوستل نه شم کوالی":کلن عبداهللا، وايي ٣٧د فراه واليت د مرکز اوسېدونکى  
او تلوېزيونونو کې اورم چې په قانون کې د  لويه جرګه جوړه شوه او اساسي قانون يې جوړ کړ، په راډيوګانو

    ".بيان ازادي ده، ښځو ته حقونه ورکړل شوي او ځينې نور شيان

زه بې سواده ښځه يم، په قانون ":کلنه جنت ګله وايي  ٧٣خو د کابل ښار د درېيمو مکروريانو سيمې اوسېدونکې 
  ".نه پوهېږم، په دې تېر عمر ځان په قانون نه شم پوهوالى

  ټولو غوره قانوني حق تر
ې ښيي چې تر ټولو ډېرو خلکو د بيان ازادي، زده کړې، ټاکنې، د ښځو حقونه او کار په اساسي قانون کې سرو 

  . خلکو ته له ورکړل شويو نورو حقونو غوره بللي دي

  

  

باعو د حقونو دغه راز د ټولو مرکه کوونکو لس سلنه کسانو، عدالت ته السرسى، د مدني حقونو خونديتوب، د ات
مساوات، د مالکيت حق او ځينې نور په اساسي قانون کې خلکو ته د مهمو حقونو او ازاديو په توګه ياد کړي او 

  .سلنه نورو دې پوښتنې ته ځواب نه دى ويلى ٣١

کلنه زيبا چې دا مهال په يو پوهنتون کې زده کړې کوي، يوه  ٢٣د کابل ښار د ميرويس ميدان سيمې اوسېدونکې 
  . ه هغو کسانو ده چې د بيان ازادي خلکو ته له ورکړل شويو غوره حقونو ګڼيل

ې موږ د خپل ملک له ټولو حاالتو خبرېږو، په حکومت او ان په ولسمشر ده چ يهمدا د بيان ازاد":هغه وايي
چارواکو که د بيان ازادي نه واى ... نيوکې کوالى شو، کوالى شو الريونونه وکړو او خپل حقوق تر السه کړو

  ".چې هر څه کوالى چا به خپل غږ نه شواى پورته کوالى، خو اوس داسې نه ده

  ډېرو له قانوني حقونو ګټه پورته کړې   
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په د هغو کسانو سلنه چې وايي له قانوني حقونو يې ګټه نه ده پورته کړې،  په څلورو واليتونو کې ډېره لوړه او 
موندنې ښيي چې په کونړ، دايکنډي، کابل او هرات واليتونو کې په  د سروې. څلورو نورو کې ډېره ټيټه ده

 ٨، او ٩، ١١، ١٤سلنه او په لوګر، بادغيس، غور او فارياب واليتونو کې په ترتيب  ٤٧او  ٥٦، ٦٣، ٧٥ترتيب 
  .سلنه خلکو ويلي چې له خپلو قانوني حقونو يې ګټه نه ده پورته کړې

باميان، نورستان، پروان، بغالن، پنجشير، بدخشان، فراه، اروزګان، بلخ، کندوز، ( واليتونو ٢٦په پاتې نورو 
پکتيکا، پکتيا، ميدان وردګو، خوست، غزني، هلمند، جوزجان، تخار، لغمان، کاپيسا، نيمروز، سرپل، ننګرهار، 

  . ده ١٥تر  ٣٨کې ياده سلنه په ترتيب له ) کندهار، زابل او سمنګان

  .  ې له خپلو قانوني حقونو يې ګټه نه ده پورته کړېسلنه وايي چ ٤٣خو د کوچيانو 

کلن مشهود وايي، د زورواکو شتون، په  ٢٥د پروان واليت د جبل السراج ولسوالۍ د منارې سيمې اوسېدونکى 
دولتي ادارو کې فساد او د عدالت ټينګښت ته نه پاملرنه د دې المل شوي چې دى او د ده په څېر ډېر نور کسان 

  .  وني حقونو ګټه نه شي پورته کوالىله خپلو قان

هغه وايي، په تېرو ټاکنو کې يې ځکه ونډه نه لرله چې درغلۍ په کې وې او محاکمو ته هم ځکه نه ځي چې هلته 
  . فساد شتون لري

  . د ده په وينا، په داسې يو وضعيت کې به څنګه له قانوني حقونو ګټه پورته کړاى شي

وې د پايلو له مخې قانون د ډېرو خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستى، خو د دا په داسې حال کې ده چې د سر
  . سروې د ګډونوالو له هرو پنځو يو تن ويلي چې قانون يې په ژوند کې د مثبت بدلون المل نه دى شوى
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ي څخه د بلخ واليت د مرکز اوسېدونکى مختار شراف چې د پاکستان د الهور پوهنتون د سياسي علومو له پوهنځ
  . فارغ شوى، وايي قانون پر زورواکو نه عملي کېږي او د ده په ژوند کې يې هم کوم مثبت بدلون نه دى راوستى

دى وايي، که دا قانون واى او يا هم نه واى، ده زده کړې کولې، خو اوس يې چې زده کړې هم کړې دي، کار نه 
د هغه په وينا، د ده په څېر ډېر ځوانان په داسې حال کې بېکاره ګرځي چې د ځينو زورواکو هغه  .موندالىشي 

  .   خپلوان هم مهمې دندې لري چې تر دوولسم ټولګي يې زده کړې کړې دي

خو د باميانو واليت د مرکز اوسېدونکې حليمه رضايي چې د ښځو لپاره د حرفوي زده کړو د ښودلو موسسه 
هغې وويل چې د همدې قانون په رڼا کې يې زده کړې وکړې، د . قانون ډېرې ګټې ورته رسولې دي لري، وايي

رضايي وايي، همدا . ه کوي چې ماسټري هم ولريحقوقو او سياسي علومو له پوهنځي فارغه شوه او اوس هڅ
  .  ړې دهالمل شو چې اوس په خپله هم کار کوي او ډېرو نورو ښځو ته يې هم د کار زمينه برابره ک

  عدالت ته السرسى
تر ټولو ډېرو خلکو په بغالن او تر . ويلي چې عدالت ته السرسى لري د سروې د ګډونوالو تر نيمايي يو څه ډېرو

په بغالن، کابل، پکتيکا، ميدان وردګ، سرپل، باميان، . ويلي چې عدالت ته السرسى نه لريټولو لږ په کونړ کې 
غزني، هرات، پروان، فراه  او نورستان واليتونو کې په منځنۍ کچه له هرو  نيمروز، سمنګان، بلخ، اروزګان،

  .لسو شپږ کسان وايي چې عدالت ته السرسى نه لري

په زابل، کاپيسا، بدخشان، پکتيا، جوزجان، لوګر، پنجشير، غور، ننګرهار، فارياب، خوست او کندهار واليتونو 
  .ي، عدالت ته السرسى نه لريکې په منځنۍ کچه له هرو څلورو تنو يو تن واي

په دايکنډي، لغمان، هلمند، بادغيس، تخار، کندوز او کونړ واليتونو کې بيا په منځنۍ کچه له هرو شلو تنو يواځې 
  .يو تن وايي چې عدالت ته السرسى نه لري

  . دغه شمېرې په ښځو، نارينه وو او دغه راز لوستو او نالوستو کسانو کې توپير کوي
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  .بغالن وروسته د هېواد په پالزمېنې کابل کې ډېرو کسانو ويلي چې عدالت ته السرسى نه لريتر 

موږ  ":هغه وايي. د کابل ښار د قلعه فتح اهللا سيمې اوسېدونکى او د سروې ګډونوال موسى يو له دې کسانو دى
   ".محاکمو او څارنواليو ته السرسى لرو، خو عدالت ته السرسى نه لرو

ې عادي وګړي نه شي کوالى په اسانۍ قاضي او څارنوال وويني، تر څو خپله ستونزه ورته ووايي، ده وويل چ
خو هغه کسان چې زر او زور لري نه يواځې چې د دغو چارواکو ليدل ورته اسانه دي، بلکې ډېر قاضيان هم د 

  .  هغوى په ګټه پرېکړې کوي

 . موسى وايي، همدا المل دى چې ډېر عادي وګړي عدالت ته السرسى نه لري

  :د اساسي  قانون د تطبيق ساحه
 

په پرنسيب کې د افغانستان اساسي قانون د موضوعاتو له پلوه د افغانانو د ژوندانه په ټولو سياسي، ټولينز، 
په قلمرو باندې واکمن دی، خو په عمل کې اقتصادي، فرهنګي، حقوقي، علمي او نورو برخو باندې د ټول هېواد 

ځينې موانع او ستونزې ال هم په خپل ځای پاتې دي، چې د جغرافيې له پلوه يې د هېواد په ټولو سيمو کې د 
 ون له ښېګڼو، حقونو او  ازاديو څخهاساسي قانون تطبيق ناشونی کړی او يايې د قانون حاکميت او د اساسي قان

  . ي ستونزو سره مخ کړي ديل له جدتبشپړه ګټه اخس

هلته د  و په ولکه کې دي،والو مخالفينهغه سيمې چې د دولت د وسله . افغانستان ال هم د جګړې په حال کې دی 
تهديد الندې يا لږ  غه سيمې چې له امنيتي پلوه د زياتدولت حاکميت او د اساسي قانون حکمونه په بشپړ ډول او ه

خلک په اساسي سيمو کې د رايو مرکزونه تړلي وي، د ټاکنو په وخت کې په دې . په سم ډول نه تطبيقيږي دي
په مي محاکمو ته السرسی ممکن نه دی، عدالت او رس و او آزاديو ګټه نه شي اخستلی،قانون کې له راغلو حقون

په دې اړه وړاندې شوي ارقام  .کېږيټوله کې ويالی شو چې په دې سيمو کې د افغانستان اساسي قانون نه پلی 
د هغو  شوي وي، چې کورنۍ او بهرنۍ سرچينې وخت په وخت توپير کوي او ممکن سياسي داليل د دې سبب

په دې برخه کې دقيقو  . ساحو د سلنې په اړه چې د افغانستان د دولت تر حاکميت الندې نه دي يوه خوله نه شي
ستونزمنه ده، چې دولتي ادارې نه غواړي د هېواد اوسني بحراني وضعيت معلوماته د السرسي لپاره څېړنه ځکه 

   . معلوماتو ورکولو ته حاضر شي په پام سره دا خبره ومني او يا ته

کې په لومړي سر  قانون د تطبيق د وضعيت ارزونه ده،د اساسي  تر کومه ځايه چې زموږ د څېړنې موضوع
په يو زيات شمير ولسواليو کې د امنيتي داليلو له امله منو واليتونو ا ناد د افغانستان  ؛چې وو زموږ معلومات دا
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او د حقوقو ادارې  ولسواليو محاکم، څارنواليځينو د د حقوقو ادارې نشته، د دې واليتونو  محکمې، څارنوالي او
ه محاکمو او دې ته په پام سره چې خلک د خپلو حقونو د دفاع لپار. د واليتونو په مرکزونو کې فعاليت کوي

د ډېرې اوږدې فاصلې او ځينو نورو اقتصادي او امنيتي او حتا د ښځو په  السرسی نه لري، ځکهڅارنواليو ته 
چې  ته مراجعه وکړي، حتا که ځينې مراجعه هم وکړي دا نه شي کوالی محکمواړه د فرهنګي ستونزو له امله 

شې کوالی ځينې هغه کسان چې په اړه يې نارې اد حکومتي .لط نه لريساحه باندې حکومت بشپړ امنيتي تس
او دا هم د يادونې وړ ده، چې د دولت وسله وال مخالفين  نوالۍ ته حاضر کړيشکايتونه شوي محکمې يا څار

د رسنيو د معلوماتو  . خلکو ته اجازه نه ورکوي، چې دولتي ادارو ته د خپلو ستونزو د حل لپاره مراجعه وکړي
له مخې په ځينو واليتونو کال د څېړنيز بنسټ د موندنو  ٢٠١٢او د رونټيا د څار بنسټ د  او خپرو شويو رپوټونو
تشکيالت لري او په ورځنيو چارو کې د خلکو تر منځ منازعې قضائي محکمې او فعالې کې وسله وال مخالفين 

حتا مرکزي واليتونو کې ترسره کيږي، د دې  او هغه صحرائي محاکمې چې د افغانستان په لويديزو. حل کوي
   . واقعيت څرګندې بېلګې دي

د دې لپاره چې تقريبًا په دقيق ډول پوه شو، چې په څومره ولسواليو کې محکمې او څارنوالۍ يا د حقوقو ادارې 
يت کوي فعال فعالې نه دي او يا په بل عبارت د څومره ولسواليو محکمې او څارنوالۍ د واليتونو په مرکزونو کې

  . کې الندې معلومات راټول کړي ديمو د يوې سروې په پايله او يا هيڅ تشکيالت نه لري په دې اړه 

  .ولسوالۍ فعاليت لري ٣٨٥ګانونو د معلوماتو له مخې، په ټول افغانستان کې د محلی ار 

نيمايي محکمې، څارنوالۍ او شاو او خوا خو د پژواک او حقوق پوهانو انجمن موندنې ښيي چې د يادو ولسواليو 
د حقوقو ادارې يا د اړوند واليت په مرکز کې فعاليت کوي، يا فعاليت نه لري، يا کله فعاليت لري او کله يې نه 

 .    لري او يا د اړوندې ولسوالۍ پر ځاى په نورو ولسواليو کې فعاليت کوي

  

وردګو، بلخ، کندوز، غزني او کندهار واليتونو کې  دغه ستونزه په پکتيکا، اروزګان، هلمند، فراه، لوګر، ميدان
د هېواد په مرکز کابل کې هم د خاکجبار ولسوالي محکمه په کابل ښار کې فعاليت کوي او د . تر نورو ډېره ده

 . موسهي ولسوالي څارنوال نه لري

اليتونو کې دغه دغه راز څېړنه ښيي چې په تخار، پروان، جوزجان، بادغيس، باميان، سمنګان او پنجشير و
  ستونزه نشته

کال له څېړنې سره زموږ د څېړنې او سروې د پرتلې پايله داښيي،  ١٣٩۵د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د 
.   کال کې زياتوالی راغلی ١٣٩۶چې د هغو ولسواليو په شمېر کې، چې محکمې او څارنوالۍ يې فعالې نه دي په 
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کال کې عدالت ته د اتباعو د السرسي د حق په اړه خپاره  ١٣٩۵د بشري حقونو د خپلواک کميسيون له خوا په 
ولسواليو محکمې نه درلودې، چې له  ٣٩ولسواليو له جملې څخه په  ١٧٠واليتونو د  ٢۵شوي رپوټ له مخې د 

کمو د واليتونو په مرکزونو کې ولسواليو محا ١٢ولسواليو محکمې فعالې نه وې او د  ٢٧دې جملې څخه د 
د دې واليتونو په سر ، يې محکمې نه وېولسواليو کې  ١٠د دې رپوټ له مخې د هلمند واليت چې . فعاليت کاوه
   . کې راغلی و

 ۵٠اداري واحدونو له جملې څخه، د  ٣٠٠واليتونو د  ٢۵د  کال کې، ١٣٩۵د همدې څېړنې د پايلو له مخې په 
وماندانۍ غير فعالې ښودل شوې ٪ امينه ق ٣،۴١او په ټول هېواد کې . الۍ فعالې نه وې اري واحدونو څارنواد
  .وې

 مل اد اساسي  قانون د نقض عو
 

کې تر ډېره پورې هڅه کړې، چې په بېالبېلو برخو کې د اساسي قانون د حکمونو او  موږ په دې څېړنه
د قسمي يا بشپړ نقض د مواردو د موندلو او پېژندنې تر څنګ هغه عوامل هم جوت کړو، چې د  وارزښتون

  . دي اساسي قانون د حکمونو د نقض سبب شوي

  ـ د اجرائيوی ضمانتونو نشتوالی ١

د اساسي قانون د نقض تر ټولو لوی عامل د هغو اجرائيوي ضمانتونو نه شتون دی، چې د اساسي قانون تطبيق 
د اساسي قانون په تطبيق باندې د څارنې لپاره داسې ميکانيزمونه نه دي رامنځ ته شوي، چې مخالفې  .کوي يقيني

په اکثرو مواردو کې د اساسي . او مغايرې پرېکړې لغو او د نقض مرتکبينو سره قانوني چلن ته الره هواره کړي
نقض د مخنيوي او له ناقضينو سره د قانون د نقض له عاملينو سره سياسي مصلحت شوی، د اساسي قانون د 

حقوقي برخورد په برخه کې داسې يو روڼ ميکانيزم نه دی وړاندې شوی، چې د قانون د نقض د دوام مخه 
دا چې د اساسي قانون نقض په ډېرو مواردو کې د دې ايجاب کوي، چې په فرعي قوانينو کې د جرم په . ونيسي

جزاء وټاکل شي، تر اوسه پورې دې چارې ته سمه پاملرنه نه ده شوې  توګه تعريف شي او د مرتکبينو لپاره يې
په ځانګړې توګه د اساسي قانون او په عامه توګه د ټولو عادي قوانينو د نقض په اړه معافيت د اساسي قانون د 

  . حکمونو د نقض د دوام اندېښنې نورې هم زياتې کړي دي

  ـ د سياسي ارادې او تعهد ضعف٢

ړ رتبه چارواکو او مسئولينو کې د اساسي قانون د بشپړ تطبيق په برخه کې د سياسي ارادې او د دولت په لو 
په اکثرو مواردو کې، چې د اساسي قانون . لوی عامل بلل کيږي د نه شتون د اساسي قانون د نقض بلتعه

  . امل ديهڅې يې عوناقانونه اکو د چاروسي فساد، او د واک د انحصار لپاره سياحکمونه نقض شوي 

  ـ د څارنې کمزوري ٣ 

کميسيون د صالحيت په اړه د يو واضح تعريف نه شتون او د اساسي ون پرتطبيق باندې د نظارت د اساسي قان
په تطبيق باندې د څارنې په برخه کې د کميسيون د دندو او واکونو په قانون کې د اجرائيو واکونو نه قانون 

موجوديت د دې سبب شوي، چې ياد کميسيون ونه شي کوالی، د اساسي قانون له حکمونو سره مغايرې پرېکړې 
دي قوانينو او نړيوالو ميثاقونو د سره له دې چې د اساسي قانون د تفسير او له اساسي قانون سره د عا. لغو کړي

مطابقت په برخه کې ځينې وضاحتونه رامنځ ته شوي، خو په عمل کې اوس هم داسې ښکاري، چې نوموړی 
په . کميسيون د سترې محکمې په صالحيتونو کې د تداخل له الرې په خپله د اساسي قانون د نقض سبب کيږي

لو ته د ونډو په ورکولو سره د کميسيون د غړو ترمنځ داخلي دې کميسيون کې د سياسي معيارونو او سياسي ډ
اختالفات دې حد ته رسېدلي، چې ياد شوی کميسيون به په عادي توګه خپلو فعاليتونو ته په مطلوب ډول دوام 

  . ورنه کړای شي
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  ـ امنيتي عوامل او اداري فساد۴

 دد دولت د جوړښت په دننه کې  و مخالفينو ولکه،  لهېواد په يوشمېر سيمو باندې د وسله وا امنيت نشتوالی او د د
 باوريخلکو بې  عدلي ارګانونو او دولتي ادارو باندې د، په عيتقدرت د جزيرو شتون، د نظام کمزوری مشرو

نقض ته  د حکمونو او په يو شمېر ولسواليو کې د محاکمو او څارنواليو نه فعاليت د اساسي قانون او نه مراجعه
  .زمينه مساعده کړې

  عدالت ته د السرسي محدوديت ـ ۵

 کې د مراجعه، په ځينو سيمورسمي عدالت ته  خلکو نه السرسی او غير رسمي عدالت ته دپه ځينو سيمو کې 
د  ، اقتصادي عوامل اوپه اړه د عامه پوهې ټيټوالی اساسي قانون دنه شتون،  محاکمو، څارنواليو او حقوقي ادارو

کمونو د اساسي قانون د ح ،حقوقي چوکاټ نه شتون فعاليتونو لپاره د بهرنيو پوځيانو د داوږدې مودې لپاره  يوې
   . کيږيعوامل ګڼل  د نقض نور

  : مسؤل چارواکې او ادارې
 

څېړنې له  زموږ د  .او د دولت درې ګونې قوې مسؤلې ديادارې  اکثراساسي قانون په نقض کې  په ټوليز ډول د
نګړي چارواکي يا ارګان موارد په ځينو حاالتو کې په يوې ځانګړې ادارې، ځااساسي قانون د نقض  مخې د

   . بېالبېلې ادارې په دې اړه جمعي مسئوليت لري ، خو په ځينو مواردو کېپورې اړه لري

 وليس، دپ  قضائيه قوه، لويه څارنوالي،په ځينو مواردو کې   ملي شورا، حکومت،  ؛چې دا ښيي څېړنهزمونږ 
او زموږ ملي  ن، زورواکي، د دولت وسله وال مخالفيبهرني پوځيان  کميسيون،خپلواک ، د ټاکنو ملي امنيت اداره

اساسي قانون له  ، چې دخو جمهوري رياست. کې مهمه ونډه لري اساسي قانون په نقض ددفاعي امنيتي ځواکونه 
ساسي قانون د ا دڅخه په څارنې او مراقبت مکلف دی د دولت په سطحه اساسي قانون له اجراء او تطبيق  مخې د

   . نقض په اړه تر ټولو زيات مسئوليت لري

و باندې د اساسي قانون پر د اساسي قانون پرتطبيق د څارنې خپلواک کميسيون، چې په ټول هيواد کې په ټولو ادار
ن، چې د خپلو وسله والو د دولت وسله وال مخالفي. یپه خپله دنده کې پاتې راغلی د څارنې مکلفيت لري دتطبيق 

ر مخنيوي کې تفعاليتونو په لړ کې يې خلکو ته مالي، ځاني تاوانونه اړولي د اساسي قانون په نقض او د تطبيق په 
نه په هغو مواردو کې چې د اساسي قانون د حکمونو نقض او په پام کې . ټولو ډېر مسئوليت ورته راجع کېږي

سياسي انګېزو شوي، سياسي چارواکي په کې مسئول دي، خو هغه موارد چې د دولت په ورځنيو عادي نيول په 
دی، خو دا  همد دولت د عادي مامورينو مسئوليت  طبيق پورې اړه لري،چارو کې د اساسي قانون د احکامو په ت

د اساسي قانون د تطبيق لپاره چې په لويه سطحه دولت نه دی توانېدلی، د قانون د حاکميت او په ځانګړې توګه 
ی نه شي کوالی په خپلې کاري ساحه کې د اساسي قانون د سي، هېڅ لوړ پوړی چارواکالزم او جدي تدابير وني

   . طبيق په اړه غير مسئول وبلل شيت
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  د نقض موارد د اساسي قانون د تطبيق وضعيت

 دولت :لومړی فصل

  :ملي حاکميت
  :  ماده ۴

 .خپلو استازيو له الرې عملي کوي يا يې د پورې اړه لري، چې په مستقيم ډول يې پخپله اوملي حاکميت په ملت "
د افغانستان ملت له پښتون،  .له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعيت ولري د افغانستان ملت عبارت دی

باش، ګوجر، براهوي او نورو تاجك، هزاره، ازبك، ترآمن، بلوچ، پشه يې، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزل
د ملت هيڅ يو فرد د افغانستان  .د افغان آلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطالق آيږي .قومونو څخه جوړ دى

  ".په تابعيت او پناه ورآولو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيميږي .له تابعيت څخه نه محروميږي

 :نقض 

يق لپاره په ټول هېواد کې عمومي او سراسري ټاکنو ته، چې د هېواد ټول وګړي د دې مادې د حکم د بشپړ تطب
چې په افغانستان کې  خودا. بې له کومې ستونزې او تهديد څخه ګډون په کې وکړای شي، اړتيا ليدل کيږي

د امنيتي تهديدونو او جګړې له . توګه نه ترسره کيږي انتخابات د قانون له احکامو سره سم په عمومي او عادالنه
مرکزونه او محلونه نه پرانستل کېږي او ځينې يې د  هال په يو شمېر سيمو کې د رايوامله د هر ځل ټاکنو په م

ټاکنو په ورځو کې د امنيتي تهديدونو له امله بېرته تړل کېږي، دا په واقعيت کې يو شمېر خلکو ته په ټاکنو کې د 
په دې اساس دا ستونزه د دې المل شوې، چې يو شمېر خلک نه شي کوالی د ډون د زمينو نه برابرېدل دي،  ګ

په ټاکنو  جمهوري رياستاو  شوراواليتي  ،د ولسي جرګېرايو په کارولو سره ملي حاکميت اعمال کړي او يا 
د ټاکنيزو حوزو کې په ټاکنو  وګانشوراد ولسي جرګې او واليتي  . ګډون له الرې خپل استازي وټاکيد کې 

و د ډېرې لږ برخې استازيتوب دې جرګو غړي د ټولو رايه ورکوونک پراخوالی او سيستم ددې سبب شوی، چې د
ل دلي همدا .و رايې له ځانه سره لريېږي، د مطلق اکثريت رايه ورکوونککوي، او هغه کانديدان چې نه بريالي ک

ځکه  نوت اراده په سمه توګه نه تمثيليږي، تو کې د ملکومت په اجراآح اوشورا   ولسي جرګې،  واليتيد ده، چې 
د .  ملي حاکميت اصل په واقعي معنا سره نه دی رعايت شوی ملت د ارادې شتون او د په سياسي پرېکړو کې د

وي کسان، ملي حاکميت او ولسي استازولی د اصل د نقض يو بل المل دادی، چې د انتخابي عهدو لپاره ټاکل ش
 . رکوونکو سره يې کړي، عمل نه کويوروسته د خپلو دندو په اجراء کې په هغو ژمنو او وعدو چې له رايه و

  

  

  

  مين اساسي قانون تطبيق او د امنيت تأ د
   :ماده ۵

د ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو تطبيق، له استقالل، ملي واآمنۍ او ځمكني بشپړتيا څخه دفاع او "
  ".هېواد د امنيت او دفاعي قابليت تأمين، د دولت له اساسي وظايفو څخه دي

 :نقض
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کنۍ متطبيق، له خپلواکۍ، ملي حاکميت، ځپه ټول هېواد کې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانينو د حکمونو  
دي، چې بېالبېل عوامل د مين د دولت اساسي دندې او د هېواد دفاعي قابليت تأ مينبشپړتيا څخه دفاع، د امنيت تأ

موږ د . دې سبب شوي، چې دولتي ارګانونه د اساسي قانون او نورو فرعي قوانينو په بشپړ تطبيق کې پاتې راشي
همدې څېړنې په لړ کې دې پايلې ته ورسېدو، چې د اساسي قانون حکمونه په ډېرو مواردو کې په سمه توګه نه 

مواد عمدًا د تعليق په حالت کې راوستي او د تطبيق لپاره يې زمينې  دولت د اساسي قانون ځينې. دي تطبيق شوي
او له بهر څخه د امنيتي  او پېښې په ټول هېواد کې کال په کال زياتېدونکې امنيتي ستونزې. نه دي مساعدې کړي

بريالی نه ې مين کې د امنيت  او دفاعي قابليت په تأپېښو د عاملينو راتګ د دې ښودنه کوي، چې دولت په هېواد ک
  . رسوليدی او خپل دا مکلفيتونه يې په سمه توګه سر ته نه دي 

 :انساني کرامت
  : ماده ۶

دولت، د انساني آرامت په ساتلو، بشري حقوقو د مالتړ، د دموآراسۍ د تحقق، ملي وحدت د تأمين، د ټولو "
 پر بنسټ د ،پراختيا او ټولنيز عدالت قومونو او قبايلو ترمنځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سيموآې د متوازنې

   ".يوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى

 :نقض

په  ټولنيز عدالت او متوازنې پراختيا ،ملي يووالي د بشري حقونو په مالتړ، ، دانساني کرامت په ساتلو دولت د
او د پراختيايي  حکومت پاملرنه برخو کې دخوا په يادو سي قانون له انفاذ څخه راپدېاسا خو د. تأمين مکلف دی

د ونکو ادارو معلومات څرګندوي، چې ، په بشري حقونو باندې د څارقناعت وړ نه دی د پالنونو انډوليز تطبيق
شمېر  يوکې د ځينو شاملو ډلو دولت  نه دی رامنځته شوی، پهمتوازن انکشاف . بشري حقونو نقض دوام لري

او تاوتريخوالی دوام ښځو پر وړاندې تبعيض  ، ديد تمامې شوې زيانمنې والي تهملي يواو څرګندونې  پرېکړې
د هېواد په يو شمېر ته السرسی نه لري، ددې سبب شوي، چې يو شمېر خلک عدالت  بېالبېل عوامل  .لري

دې حالت د دولت وسله  ولسواليو کې د امنيتي تهديدونو له وجې محاکم، څارنوالۍ او حقوقي ادارې فعالې نه دي،
د انساني  ی تهنو ته د دې زمينه برابره کړې، چې له خلکو سره د ناقانونه چلن له الرې حتا هغووالو مخالفي

د بشري حقونو د وضعيت په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسون . کرامت مخالفې جزا ګانې وټاکي
م چلن قيق په بهير کې د شکنجې او له توقيف شويو کسانو سره د ناسکلني رپوټونه د ې څرګندونه کوي، چې د تح

  . زيات شمېر پېښې ثبت شوي دي اړه هر کال په اړه شکايتونه موجود دي او په دې

       :نړيوال تعهدات
  : ماده ٧

تړاو لري او دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړيوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو سره "
   ".د بشري حقوقو د نړيوالې اعالميې رعايت آوي

 :نقض

دولت د هر راز تروريستي اعمالو، د مخدره موادو د آرلو او قاچاق او د مسكراتو د توليد او استعمال مخنيوى 
. کړيبشري حقونو نړيواله اعالميه رعايت  ملګرو ملتونو منشور، نړيوال ميثاقونه او د دولت مکلف دی د. آوي

خو په تيرو څوارلسو کلونو کې په بېالبېلو  که څه په دې برخو کې شوي پرمختګونه د يادونې او ستاينې وړ دي،
چې اساسي قانون يې رونه څرګندوي، چې دولت لکه څنګه وضعيت په اړه راپو بشري حقونو د برخو کې د

د هېواد د اتباعو د اساسي . ینه دی رسول مين کې خپله دنده او مکلفيت سرتهحقونو په تأبشري  سپارښتنه کړې د
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حقونو او آزاديو په اړه د څارنې رپوټونه څرګندوي، چې ال هم په دې برخه کې تهديدونه شته، د جګړې په 
.  ه دوام لريې په توګنزستو لويې جريان کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله او مالي تاوانونه رسېدل اوس هم د يوې

 ددې ښکارندويياو د مخدره موادو د توليد د کچې زياتوالی پر بنسټ د تروريستي پېښو  د نړيوالو معتبرو منابعو
  . دولت خپل دغه مسئوليت په سمه توګه سرته نه دی رسولی کوي چې

د يوناما د . په دې برخه کې د بېالبېلو منابعو په مټ د ملکي تلفاتو او د مخدره توکو د کښت موضوع حساسه ده
نور ټپيان دي، چې دغه تلفات  ٣۵٠٠تنه وژل شوي او  ١۶۶٢کال په لومړۍ نيمايی کې  ٢٠١٧راپور له مخې د 

  . داعش  ترسره کړي ٪۵٪ طالبانو او  ۴٣
 ۴٣تنه ژوبل شوي چې د تير کال په پرتله  ١٣٧تنه ملکي وګړي وژل شوي او  ٩۵د هوايی عملياتو په ترڅ کې 

  . ٪ زياتوالی ښيي
وګړي  ٢٧٣له پيل نه تر اوسه  ٢٠١۶و عبادت کوونکو د بريدونو په پايله کې د په مذهبي ځايونو ، اشخاصو ا

کال تر مينځ ثبت  ٢٠٠۵او  ٢٠٠٩ټپيان دي دا د ملکي وګړو تلفاتو شمېره دو چنده ده چې د  ۵٧٧وژل شوي او 
   .ټپيان دي ۴٩٠٠٠تنه ملکيان وژل شوي او  ٢۶۵٠٠کال له جنوري څخه تر اوسه پورې  ٢٠٠٩د . شوي دي

تنه مخدره توکی سږ کال  ٩٠٠٠ .سلنه زيات شوی ٨٧کال کی  ٢٠١٧د مخدره توکو کښت په د رپوټونو له مخې 
هکتاره ځمکه کې مخدره توکي کرل شوي دی چې  ٣٢٨٠٠٠. ټنه وو ۴٨٠٠تير کال دغه رقم . توليد شوي دي 

  . هکتاره وو ٢٠١٠٠٠دغه رقم تير کال 

   :بهرنی سياست
   :ماده ٨

اونډيتوب، ګټو او ځمكني بشپړتيا په ساتلو، نه مداخلې ښه ګخپلواآۍ، ملي  هېواد خارجي سياست ددولت د "
  " .متقابل احترام او د حقوقو د برابرۍ پر بنسټ تنظيموي

 :نقض

نه السوهنې او متقابل احترام پر بنسټ  ،او ځمکنۍ بشپړتيا په ساتلو د هيواد بهرنى سياست د خپلواکۍ، ملي ګټو  
هيواد د  امنيت او د ، دمکنۍ بشپړتياملي واکمنۍ او ځ اساسي قانون پنځمې مادې هم له استقالل، دوالړ دى، 

، ښکاره السوهنو دګاونډيو هېوادونو  د په تېرو کلونو کېخو دولت مين د دولت اساسي دندې بللي دفاعي قابليت تأ
مېشتو بهرنيو  کې د او په هېواد قاطع دريځ نه دی نيولی، پر وړاندېپوځي او راکټي بريدونو او ارضي تيريو 

، چې د خلکو ژوند ته په کې زيان و نه يوه حقوقي چوکاټ په جوړولو کې فعاليتونو لپاره يې د سرتېرو د
روستيو کلونو کې د هېواد په بهرني سياست په وکه څه هم  .دی کړی نهوڼ اقدام تلپاتې او رمسووالنه،  رسېږي،

پخوا وضاحت موندلی، خو په ټولو کې ځينې پرمختګونه شوي، د افغانستان سياسي دريځ په ځينو مسايلو کې تر 
 .مواردو کې د افغانستان حکومت په بهرني سياست کې د خپلو اتباعو د حقوقو په ساتنه او دفاع کې پاتې راغلی

و ملتونو په ګډون د ځينو معتبرو بنسټونو راپورونه د دې ښودنه کوي، چې بهرني په ځانګړي ډول د ملګر
   .ځاني تلفاتو په رسولو کې مسئول ديپوځيان اوس هم په افغانستان کې وګړو ته د مالي او 

  :معدنونه، تر ځمکې الندې منابع او تاريخي اثار
   :ماده ٩

د دولت د ملكيتونو ساتنه او اداره  .آثار د دولت ملكيت دیې او لرغونې آانونه او نورې تر ځمكې الندې زيرم"
     ".ډول د قانون له ليارې تنظيمېږې او نورو عامه ملكيتونو څخه د سمې استفادې او له طبيعي زيرمو

  :نقض
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 قاچاق د ثارو ددولت د تاريخي آثار ترالسه شوي، يخي آک شوي تارکلونو کې که څه هم يو شمېر ورپه تيرو 
ثار اوس هم و ته په پام سره د هېواد تاريخي آساتنې په برخه کې ځينې اقدامات کړي، خو روانو حاالت او يمخنيو

ثارو شتون په کې تاييد شوی تر اوسه هم د دولت په کنترول ځينې تاريخي سيمې چې د تاريخي آ. خوندي نه دي
شفافيت  قراردادونو د کانونو داستخراج د د. وو د ناقانونه کيندنو په اړه پخوا هم رپوټونه خپاره شويي، کې نه د

د هېواد د کانونو د ناقانونه استخراج  د مبارزې بنسټونو داري فساد پر وړاندېد ا. نان موجود نه دیيړه اطمپه ا
د دولتي امالکو د غصب په برخه کې دولتي . دی د فساد او خپلسرو کيندنو موجوديت تاييد کړیپه برخه کې 

  . چې په ټول هېواد کې يو زيات شمېر دولتي جايدادونه د زور واکو له خوا غصب شوي دياداري تاييدوي، 

تنه ويل کيږي د ځمکې غصب يې تر سره کړی او د  ١۵٨٣١. ميليونه جريبه ځمکه غصب شوې د  ۴.۵د رسمي معلوماتو  له مخې 
   . يې قانوني مجوز لري ١٨ښارګوتي شتون لري چې يواځې  ١٠٠کابل په ښار کې 

کال د مارچ په مياشت کې له فساد سره د مبارزې شبکې خپورکړی، په تيرو کلونو کې د معادنو  ٢٠١٧د هغه رپوټ له مخې چې د 
قراردادنو په اړه يې  د دولت حقوق  نه  ٩٠۵داسې شرکتونه موندل شوي، چې د  ١۴قراردادونو کې د فساد ښودنه کوي او  ٢١٧په 

کانونو او پطروليم په وزارت کې د اداري فساد او رشوت تاييد شوی او په کې راغلي، چې د د دې رپوټ له مخې د . دي ورکړی
  . حکومت د هغو سل ګونو قراردادونو په اړه چې په واليتونو کې شوي د معلوماتو له ورکولو ډډه کوی

  

  :د خصوصي پانګونې او پانګوالو مالتړ 
   :مه ماده ١٠

قانون له حكمونو سره  تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربنسټ د دولت، خصوصي پانګې اچونې او خصوصي"
  ".تضمينوي يې آوي او مصئونيت يې سم هڅوي، مالتړ

  :نقض

په دې برخه کې شوي  دولت د خصوصي پانګې اچونې په مالتړ او د خونديتوب پرتضمين مکلف دی،
د پانګه اچوونکو لپاره په اوسه پورې  ترا چې دخو  پرمختګونه د هېواد د اقتصاد د ودې لپاره اغېزمن تمام شوي،

خوندي چاپيريال نه دی رامنځته شوی، پانګوال د امنيتي ستونزو له امله له زياتو ننګونو حقوقي او امنيتي لحاظ 
بنسټونه وخت په وخت له هغو امنيتي تهديدونو چې د د سوداګرو او پانګوالو  له حقونو د مالتړ .  سره مخامخ دي

سوداګريز مالونه، اماکن او دوی خپله ورسره مخامخ دي شکايت کوي، د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف دوی 
  . ده پېښو له هېواد څخه د پانګې د تېښې زمينه برابره کړي

ستونزې د پانګوالو  ١٢د رپوټونو له مخې، چې د دې څېړنې په وروستۍ برخه کې يادې شوي، په مجموعي ډول 
تنه  ٨۵کال کې  ١٣٩۵يواځې په . لري چې د امنيت نه شتون او فساد يی لويې ستونزې دي په وړاندې شتون

  . پانګوال اختطاف شوي چې ځينې يې وژل شوي هم دي
 

  

   :د خلکو او کسبګرو د ژوند د سطحې لوړول

   :ماده ١٣

آسبګرو د فعاليتونو د مالتړ دولت د صنايعو د پراختيا، د توليد د ودې او د خلكو د ژوند د سطحې د لوړتيا او د "
  ".لپاره اغيزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي

  :نقض  
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دولت نه يوازې د ملي صنايعو او توليد د پراختيا  ؛چېراپورونه څرګندوي  خونېۍ په تيروکلونو کې د سوداګر
فساد له وجې دا صنف له نورو  د کېاو لويو الرو لري بلکې په اړوندو ادارو ه ن ونهلپاره اغېزمن پروګرام

آسانتياوو په  وارداتو پر وړاندې د ملي توليداتو په مالتړ او د دولت د بهرنيو .دی مخامخ کړیهم ستونزو سره 
وګړي د فقر د خط الندې ژوند  د هېواد يو لوی شمېرامونه نه دي پورته کړي، پام وړ ګ ته کولو کې درامنځ
  .ه هغو لويو ستونزو ده، چې خلک ور سره الس او ګرېوان ديبې کاري او بې روزګاري يو ل کوي،

 ١.۵بيکاری کچه  . ٪ وو ٣۶کې  ٢٠١٢او  ٢٠١١٪ خلک د فقر د کرښې الندې ژوند کوی دغه رقم په  ٣٩
نړيوال بانک د افغانستان پرمختيا له خطرونو څخه ډکه بولي او ادعا لري چی د فقر کچه به نوره هم . ميليونه ده
   .  زياته شي

  :رانو او کوچيانو ژوند ته پاملرنهکرنې، مالدارۍ، د بزګ
   :ماده١۴

او د ژوند د شرايطو د ښه آولو دولت د آرنې او مالدارۍ د پراختيا، د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي ټولنيزو "
آې اغېزمن پروګرامونه  او د آوچيانو د ميشتولو او د دوې د ژوند د سمون لپاره د دولت د مالي توان په حدودو

عامه ملكيتونو د وېش لپاره،  دولت مستحقو اتباعو ته د هستوګنځاى د برابرولو په منظور او د .طرح او تطبيقوي
  ".زم تدبيرونه نيسيد مالي امكاناتو په حدودو آې ال او د قانون له حكمونو سره سم

  :نقض

، سمون او مېشت کولو لپاره اغيزمن ښه کولو شرايطو دد ، مالدارانو او کوچيانو د ژوند د بزګرانو دولت
پرکرنې او مالدارۍ والړ  ېي، په داسې حال کې چې د افغانستان ولسي اقتصاد يوازوکي طرح او  پل ونهپروګرام

کوچيانو د مالتړ لپاره  د دولت نه يوازې .پراختيايي پالنونه اغېزمن نه دي دولت ه دې سکتورونو کې دپ دی؛
ورشوګانو او  کوچيانو د څخه داو سيمه ييزو زورزياتيو له غصب نه لري، بلکې  ونهپروګرامجامع او  محسوس 

د هر کال د پسرلي په موسم کې په مرکزي واليتونو کې د کوچيانو په وړاندې  ی،ځايونو ساتنه هم نه شي کوالړڅ
  . سيمه ييز ممانعتونه د دې واقعيت څرګندونه کوي

برابرولو په منظور د عامه ملکيتونو استوګنځای  چې مستحقو اتباعو ته د ،همدې مادې پربنسټ دولت مکلف دی د
په دولت پورې منسوبو . چې مستحق کسان بې کوره پاتې دي ويش لپاره تدابير ونيسي خو په داسې حال کې د

ميليونه ځمکې غصب د دې  ۴،۵د  .يې غصب کړي دي چارواکو ته له اړتيا څخه زياتې ځمکې ويشل شوي اويا
هغه . ښودنه کوي، چې د هېواد او سېدونکو ته د استوګنځای په برابرولو کې دولت قانوني پروګرامونه نه لري

  . ښاري پالنونو له مخې د دولت له خوا وېشل شوې وای د زور واکو له خوا غصب شوي دي ځمکې چې بايد د

د يادونې وړ ده، چې په دې وروستيو کې د هېواد زراعتي توليداتو ته د بازارموندې په برخه کې حکومت ځينې 
  . ګ نه دی شویمثبت کارونه ترسره کړي، خو په عمومي توګه د کرنې د سکتور د ودې لپاره متوازن پرمخت

  :د ژوند چاپېريال ساتنه
  : ماده ١۵

  ."والي لپاره الزم تدبيرونه ونيسياو ښه  ل د خوندي آولوف دی چې د ځنګلونو او د چاپيريـادولت مكل"

 :نقض 

خپل سرو او ناقانونه ډلو  ځنګلونه اوس هم د .کو کارځايونو مخه نه ده نيول شوېهوا او چاپېريال ککړوون خو د 
د کرنې وزارت او چاپېريال ساتنې . له خوا غصب شوي دي شنې ساحې او دښتې د زورواکو. وڅيږيغله خوا 
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کې د ککړې هوا له امله د ناروغيو ګراف د هېواد په پايتخت  . غصب موضوع تاييدوي شنو ساحو د ادارې هم د
په اړه خپاره شوي څېړنيز ژوند د چاپيريال د ورځ به ورځ خرابېدونکي حالت او د هوا د ککړتيا لوړ شوی، د 

  . رپوټونه د اندېښنې وړ دي

  :رسمي ژبو او ملي مصطلحاتو رعايت د
   :ماده ١۶

پاميري او په هېواد آې د نورو مروجو ژبو له ي، پشه يې، نورستاني، د پښتو، دري، ازبكي، ترآمني، بلوڅ"
اآثريت له ازبكي، ترآمني، په هغو سيمو آې چې د خلكو  .جملي څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي

بلوڅي، پشه يې، نورستاني او يا پاميري ژبو څخه پر يوې خبرې آوي له پښتو او دري سربېره هغه ژبه درېيمه 
دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا  .رسمي ژبه ده، د تطبيق ډول يې د قانون له ليارې تنظيميږي

واد پر په هېواد آې د مطبوعاتو، راډيو او تلويزيون خپرونې د هې .او تطبيقويلپاره اغيزمن پروګرامونه طرح 
  . علمي او اداري مصطلحات ساتل آيږيپه هېواد آې موجود ملي، . ټولو مروجو ژبو آزادې دي

 :نقض

دي او نورې ژبې په هغوسيمو کې، چې خبرې ورباندې کيږي د ژبې په کچه رسمي هيواد  پښتو او دري د 
د واقعي رسمي  ټولو ژبو قانون له مخې د د، خو حکومت تر اوسه پورې رسمي ژبو په توګه منل شويدرېيمو 

په شمول اکثر مامورين له دوو رسمي ژبو څخه په يوې  چارواکو د لوړپوړو. الره نه ده هواره کړې کېدو لپاره
او يا د استخدام په شوي  دا چې يو زيات شمېر دولتي مامورين په دې نه دي مکلف  .نه پوهيږي رسمي ژبې

دولتي ادارو ته د  و رسمي ژبو پوهه په عمل کې حتمي نه ده ګڼل شوې يو زيات شمېر خلکوخت کې د دواړ
د دولتي ادارو ترمنځ يو بل ته په لېږدېدونکو . د افهام او تفهيم له ستونزې سره مخامخ ديورتګ په مهال 

علمي  همدارنګه پورتنۍ مادې د. ي ژبو ترمنځ انډول نه مراعاتيږيمکتوبونو او مراسالتو او اجراآتو کې د رسم
پردي   او ادارې مطبوعاتدولتي  او غيرخو همدا اوس دولتې ، د ساتنې حکم کړیاو اداري مصطلحاتو 

د اداري اصالحاتو او .  عملي اقدام نه دی کړیخو حکومت ددې مسايلو د مخنيوي لپاره  کاروياصطالحات 
ه کميسيون کې د دولتي بستونو لپاره په ازموينو کې د هېواد دواړه رسمي ژبې په پام کې نه نيول ملکي خدمتونو پ

کيږي، د الکترونيکي تذکرو د ادارې د سل ګونو کارکوونکو د استخدام په ازموينه کې د اداري اصالحاتو د 
ا د کميسيون رئيس په دې خپلواک کميسيون برخورد د اساسي قانون د دې حکم ښکاره نقض دی، چې وروسته بي

  . اړه اعتراف هم وکړ

  :معارف وده او د زده کړو پراختيا د
   :ماده ١٧

آړو د پراختيا، د جوماتونو، مدرسو او ديني  دولت په بيالبيلو سطحو آې د معارف د ودې او د ديني زده"
  ".مرآزونو د وضعې د ښه والي او تنظيم لپاره ال زم تدبيرونه نيسي

 :نقض

نيسي، په داسې حال کې چې په دې برخه کې وير الزم تداببايد بهبود او ښه والي لپاره ، معارف د ودې دولت د 
کيږديو  زاده فضا او يا دپه آماشومان  تراوسه پورې په لس ګونو زره. زياتې ديمالي امکانات او مرستې هم 

مسلکي ښوونکو کموالي له کيفي  په ښوونځيو کې د .ودانۍ نه لري الندې درسونه وايي او په زرګونو ښوونځي
د دې ستونزو ځينې . ري نيول شوي تدابير کافي نه ديلحاظه د زده کړو بهير ټکنی کړی دی چې د دولت له لو

د  عوامل که څه هم اقتصادي او د دولت په مالي توان پورې اړه لري، خو موجودو مالي امکاناتو ته په پام سره
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د امنيتي . زمينه له منځه وړې وضعيت له دې مرستو څخه د ښې ګټې مديريت کمزروی معارف د ادارو د
د هېواد په نا . ستونزو له امله يو زيات شمېر ماشومان، ځوانان او خصوصًا ښځې د تعليم له حقه بې برخې دي

چې د يو  د پوهنې وزارت رسمي معلومات څرګندوي. امنو واليتونو کې زيات شمېر ښځينه ښوونځي تړلي دي
ښوونځي ، د حرفوي زده کړو  ١٠۵١ټولټال . نيم ميليون په شاوخوا کې ماشومان د زده کړو له حقه محروم دي

مرکزونه ، ديني مدرسې او د سواد زده کړې مرکزونه هيواد کې تړلي دي چی لويه شميره يی هم د عمومي 
ميليونه  ٩.٣کزونو او ښوونځيو کې د پوهنې وزارت ادعا لري چې ياد شوو مر.  دي ٩٣١ښوونځيو ده چی 

ميليونو شاو خوا  ۶ميليونه زده کوونکي لري خو پخواني وزير بلخی رسنيو ته ويلي وو، چې د ) ٩٣٨٣٩٣۵(
ميليونه  ٩.٢زده کوونکي لرو پداسې حال کې چې د وزارت معين ولسي جرګې ته په يوه غونډه کې ويلي وو چې 

چې که له هيواده  بهر ښوونځيو د زده کوونکو شمير هم ورسره يوځای  او زياته کړې يې وه. زده کوونکي لري
ميليونه کيږي د ښوونځيو دا وضعيت او د زده کوونکو د ارقامو په اړه متفاوت معلومات په  ٩.٧شي تعداد يې 

  . ډاګه کوي، چې د پوهنې په برخه کې ډېرې زياتې ستونزې پرتې دي
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  د اتباعو اساسي حقوق او وجايب :دويم فصل
  

زاديو آ ،حقونو اتباعو د دبيانوي دا هغه برخه ده، چې  ېحقونه او وجيب اساسيد اتباعو فصلد اساسي قانون دويم 
په عملي برخه کې دا حکمونه په ډيرو خو او وجيبو په برخه کې د نږدې ټولو دولتي ادارو مکلفيتونه بيانوي، 

  .مواردو کې نقض شوي دي

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون کلني او موضوعي رپوټونه، چې د بشري حقونو د وضعيت په 
    . اړه د افغانستان د دولتي رسمي بنسټ په توګه يې تر سره کړي، د اتباعو د اساسي حقونو د نقض ښودنه کوي

  :حقوقي مساوات او د تبعيض ممنوعيت
   :ماده ٢٢

افغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون په  د. اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتياز منع دىد افغانستان د "
  ".وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري

  : نقض

قانون  دې مادې موخه د وجايب لري د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او د نارينه ښځې او افغانستان ټول اتباع د
دولت  د وروسته  ترننه پورې عمًال اساسي قانون له انفاذ څخه را د، خو يمساوات دوګړو حقوقي  وړاندې د پر

 یاو د هغو کسانهغو پورې تړلي  ولتي چارواکي او پرلوړپوړي د .په تصاميمو کې تبعيض او امتياز ليدل کيږي
معافيت پروړاندې رغړونو او جرمونو سترو قانوني س ځانونه پورته ګڼي او حتی دله قانون څخه  د کورنيو غړي

په ميلونونو ډالرو اختالس نه محاکمه کيږي خو بې وزله، بې واسطې او عام  لوړپوړي دولتي چارواکي .لري
ه اړه د مبارزې لپاره د په دې وروستيو کې د اداري فساد پ . رقانوني پوښتنې الندې راتالی شيوګړي آسانه ت
ور ته به د پای ټکی اېښودل کېږي، خو تر اوسه پورې داسې دې ته هيله پيدا کړې، چې د معافيت کلت دولت ژمنو

د ښځو په وړاندې په استخدام او . محسوسې پايلې نه لري، چې د قانون د حاکميت په برخه کې حساب پرې وشي
   . بېالبېلو برخو کې متفاوت چلن يوه له هغو موضوعاتو ده چې د ښځو د حقونو مدافع ټولنې شکايت ترې کوي

و د قانون حيثيت او اعتبار ته صدمه رسولې، زورور يې په نه رعايت د نسخ حالت سره مخامخوي او دې تفاوتون
د قانون په وړاندې تعهد له منځه په رواني لحاظ په خلکو کې  په کمزورې طبقه کې لومه يا دام ګڼل کېږي چې 

  .وړي

  

  :د ژوند حق
   :ماده ٢٣

له قانوني مجوزه پرته له دې حقه بې برخې  هيڅوک حق دى،انسان طبيعي  بخښنه او د) ج( ژوند د خدای" 
  ".آېداى نشي

   :نقض

خو دولت نه يوازې د  هيڅوک له قانوني مجوز پرته له ژوند څخه نه محروميږي،ددی مادی د حکم له مخې 
لکې په خلکو د وژنو په مخنيوي کې ناتوانه دی، ب ، غيرقانوني او مخالفو وسله والو ډلو له خوا دنورو خپلسرو

ژوند  خلکو  ، په دولتی يونيفورم کې د دولتي وسلو په وسيله دپوليسو په نوميوشمير سيمو کې د سيمه ييزو 
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د ملکي . دی قاتالنو په نيولو او محاکمه کولو کې پاتې راغلی اخستل کيږي خو حکومت يې د مخنيوي لپاره د
  . تروريستي پېښو قربانيانو ديندېښنې لوی مورد د تلفاتو په برخه کې تر ټولو د ا

وي چې دولت نه يوازې د مخالفينو او نړيوالو ځواکونو د څرګند رپوټونه داڅېړنيز همدا راز نړيوال او ملي کلني 
چې د  عملياتو کې هم ملکي تلفات شته، لوري د ملکي تلفاتو په مخنيوي کې ناتوانه دی، بلکې په خپله د دولت په

په تېرو څوارلسو کلونو کې د ملکي . ړی او دولت دويم مقام درلودکې معموًال مخالفينو لومتېرو کلونو په رپوټونو 
، چې د دولت وسله وال مخالفين، دولتي ځواکونه او نړيوال ه څرګندويټونتلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو رپو

شمېرې د کمولو  وي او ددولت سره له دې، چې د دې تلفاتو د مخني. پوځيان د ملکي تلفاتو عامل ګرځيدلي دي
  . ښځې، ماشومان او سپين ږيري هم د دې تلفاتو قربانيان دي کړي، خو عمًال دا تلفات دوام لري،ژمنې 

نور ټپيان دي، چې  ٣۵٠٠تنه وژل شوي او  ١۶۶٢کال په لومړۍ نيمايی کې  ٢٠١٧د يوناما د راپور له مخې د 
  . داعش  ترسره کړي ٪۵٪ طالبانو او  ۴٣دغه تلفات 

 ۴٣تنه ژوبل شوي چې د تير کال په پرتله  ١٣٧تنه ملکي وګړي وژل شوي او  ٩۵د هوايی عملياتو په ترڅ کې 
  . ٪ زياتوالی ښيي

وګړي  ٢٧٣له پيل نه تر اوسه  ٢٠١۶په مذهبي ځايونو ، اشخاصو او عبادت کوونکو د بريدونو په پايله کې د 
کال تر مينځ ثبت  ٢٠٠۵او  ٢٠٠٩د ملکي وګړو تلفاتو شمېره دو چنده ده چې د ټپيان دي دا  ۵٧٧وژل شوي او 

  . ټپيان دي ۴٩٠٠٠تنه ملکيان وژل شوي او  ٢۶۵٠٠کال له جنوري څخه تر اوسه پورې  ٢٠٠٩د . شوي دي

 
  

  :په جرم باندې د تورن کېدو په صورت کې د تحقيق او محاکمې په بهير کې اساسي حقوق
  

   :ماده ٢۴

دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له ليارې . د انسان طبيعي حق دى آزادي"
او آرامت په ساتنه  ۍدولت د انسان د آزاد. د انسان آزادي او آرامت له تېري خوندي دى. تنظيمېږي حدودنه لري
  ".او درناوي مكلف دى

   :نقض

رم ماده ج٢۶. ماده  د ذمې برائت اصلي حالت ګڼي ٢۵. دي زادي او کرامت له تيري څخه خونديانسان آ د
يولو ، نهيچا د تعقيب قانون له حکم پرته هيڅ عمل جرم نه بولي او له قانون پرته د ماده د ٢٧. شخصي عمل ګڼي

ماده دولت مکلفوي چې له تړون او ورته معاملې پرته نه شي کوالی افغانان د  ٢٨. او توقيفولو اجازه نه ورکوي
 محاکمې په وخت کې د هيڅوک نه شي کوالی حتی د: ماده ٢٩. تکاب له امله بل هيواد ته وسپاريم د ارجر

ماده هغه اقرار، اظهار او شهادت چې د  ٣٠. تعذيب امر وکړي يې د کشف په موخه يو څوک تعذيب يا حقايقو د
 رکوي چې د تور د دفع کولو او دچاته حق و ماده هر ٣١ .الس ته راغلی وي بې اعتباره بولياکراه په وسيله 

په وړيا توګه مدافع چې په جنايي قضيو کې بې وزلو ته  ،مدافع وکيل ولري او دولت مکلف دیاثبات لپاره  حق د
  .  سلب او محدوديت سبب نه کيږي زادۍ دماده حکم کوي؛ چې پور د پوروړي د آ ٣٢او . وکيل وګوماري

اساسي  ، دنه دي پلې شوياو يا په سمه توګه  نقض شوي ه قسمي ډولپ په ډيرو مواردو کې پورتنۍ ټولې مادې
، څارنوالي او ادارېکشفي  ،پرمهال د تطبيق وړده، پوليس  توجزايي اجراآ د تر ډېره حده پورې برخه قانون دا

 خو څيړنې او د. پورتنيو موادو حکمونه رعايت کړي تو په بهير کې دخپلو اجراآ محکمې مکلفې دي، چې د
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، خپلسري او ناقانونه انستان کې د ازادۍ غيرقانوني سلبپه افغ ادارو راپورونه څرګندوي، چې بشري حقونو د
 ، پالر او نورو خپلوانو د جرم دال د شکمنو کسانو شکنجه او ځورول، د ورور، زویتوقيفونه، د تحقيق پرمه

، ناقانونه زيات شمير کسانو محروميت يو دارتکاب له امله د نورو توقيف او تعقيب، له مدافع وکيل لرلو څخه 
حکم صادرول او د حقوقي معاملو او پور په سبب د  هغه پربنسټ د اعتراف او شهادت ته اعتبار ورکول او د

په تېرو ښکيلو بهرنيو پوځيانو له لوري غيرقانوني توقيفونه  اشخاصو توقيفول او همدارنګه په افغانستان کې د
د بشري حقونو د خپلواک کميسيون او ملګرو ملتونو څېړنې دا  . ده موضوع بلل شوې ندېښنې وړا کلونو کې د

، نونه توقيفونه او شکنجې ترسره شوېښيي، چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په زندانونو، نظارت خانو کې ناقا
نو نه شتون د دې سبب په ځانګړې توګه د ښځينه مدافع وکيال کې د مدافع وکيالنو د شمېر کموالیپه ټول هېواد 

او په ځينو مواردو کې د مدافع وکيالنو په شتون کې  ل د لرلو حق ته السرسی محدود شيشوی، چې د مدافع وکي
دولت مکلف بلل شوی، چې په  .هم هغو ته اجازه نه ورکول کيږي، چې د تحقيق په جريان کې حضور ولري

وکيل وګماري، خو په ډېرو واليتونو کې د دولت له خوا د  جنايي قضيو کې د بې وزلو تورنو کسانو لپاره مدافع
استخدام شويو مدافع وکيالنو يا حقوقي مساعدينو شمېره لږ ده او نه شي کوالی، چې ټولو بې بضاعتو متهمينو ته 

په مخکنيو کلونو کې يو زيات شمېر افغانان چې د تروريستي جرمونو د ارتکاب په  . حقوقي مرستې ورسوي
ه دننه کې د اساسي قانون د حاکميت په کلونو کې د بهرنيو اد پد هېو. اتهام نيول شوي له هېواده بهر لېږدول شوي

زندانونو کې د توقيف پر و ته د بهرنيو پوځيانو په ون د دې ښودنه کوي، چې دغو بنديانپوځيانو د زندانونو شت
د تېر حکومت په مهال له . د ګټې اخستنې موقع نه وه مساعده مهال د افغانستان د اساسي قانون له ارزښتونو څخه

  . بهرنيو پوځيانو څخه د بګرام د زندان انتقال په دې برخه يو لوی پرمختګ بلل کيږي

موندنه شوې، عامالت دي، د يو شمېر داسې پېښو دني مد قراردادي تعهداتو د نه اجراء په تړاو، چې تجارتي او م
  . يې سلب شوي دي د پور په سبب توقيف شوي او آزادۍ چې کسان په کې

د نظارت په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک ) توقيف ځايونو او محبسونو ( د آزادۍ د سلب په محالتو 
کسانو سره، د شکنجې، ناقانونه توقيفونو، له نيول کېدو کال رپوټ تر توقيف الندې تورنو  ١٣٩۴کميسيون د 

وروسته د ځينو کسانو د ورکېدو،  د حبس له بشپړېدو وروسته د نه خوشې کېدو او ځينو نورو سرغړونو 
  .موضوع تاييدوي

  :د انتخابولو او انتخابېدلو حق
   :ماده ٣٣

الرې د قانون له  دې حق څخه د ګټي اخيستو شرايط اوله  .د افغانستان اتباع د انتخابولو او د انتخابېدلو حق لري"
  ".ليارې تنظيمېږي

   :نقض

 اړونده کميسيون او ځينو نورود ټاکنو په تيرو څو دورو ټاکنو کې . انتخابولو او انتخابېدلو حق لري افغانان د
مرکزونو تړل او د  ټاکنيزود  ،تدابيرو نه نيول ادارو له لوري ټولو خلکو ته په ټول هيواد کې د رايه اچونې د

له دې حق څخه د يوشمير افغانانو سمو او مشروع رايو په غيرمعياري توګه باطلول  امله د خلکو ده تقلبي رايو ل
رايه ورکوونکو ته په ټول دولت نه دی توانېدلی چې په شرايطو برابر . نقض سبب شولمحروميت ددې مادې د 
  .فضارامنځ ته او امنيت ټينګ کړي ګډون ډاډمنه هيواد کې په ټاکنو کې د

مرکزونه او ال په يو شمېر سيمو کې د  رايو اچولو او جګړې له امله د هر ځل ټاکنو په مهننګونو د امنيتي 
محلونه نه پرانستل کېږي او ځينې يې د ټاکنو په ورځو کې د امنيتي تهديدونو له امله بېرته تړل کېږي، دا په 

په ټاکنو کې د ګډون د زمينو نه برابرېدل دي،  په دې اساس دا ستونزه د دې المل  واقعيت کې يو شمېر خلکو ته
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جرګې،  شوې، چې يو شمېر خلک نه شي کوالی د رايو په کارولو سره ملي حاکميت اعمال کړي او يا د ولسي
واليتي د ولسي جرګې او . ټاکياو  جمهوري رياست په ټاکنو کې ګډون له الرې خپل استازي و واليتي شورا

جرګو غړي د ټولو رايه د ټاکنيزو حوزو پراخوالی او سيستم ددې سبب شوی، چې د دې کې په ټاکنو  شورا
ايه و د ډېرې لږ برخې استازيتوب کوي، او هغه کانديدان چې نه بريالي کېږي، د مطلق اکثريت رورکونک
الهم په خپل  وړاندې پراته امنيتي خنډونهګډون په د ښځو د کې په ټاکنو   . و رايې له ځانه سره لريورکوونک

  . ځای پاتې دي

  :د بيان د آزادۍ حق
  : ماده ٣۴

هر افغان حق لري چې خپل فكر د وينا، ليكنې، انځور او يا نورو وسيلو . د بيان آزادي له تيري څخه خوندي ده"
افغان حق لري د قانون له هر . له الرې، په دې اساسي قانون آې د راغلو حكمونو په رعايت، څرګند آړي

د . حكمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخكې له مخكې دولتي مقامونو ته وښيي، خپاره او نشر آړي
خپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسايلو پورې مربوط حكمونه د  مطبعو، راډيو او تلويزيون، د مطبوعاتو د

  ".قانون له ليارې تنظيمېږي

  :نقض

پاره خوندي چاپېريال ي له تيری څخه خوندي بلل شوې خو د افغانانو په ځانګړې توګه د ژورناليستانو لزاددبيان آ
زادۍ په آ بيان د نامعلومو ډلو او بهرنيانو د ،کې دولت، وسله والو مخالفين په ځينو مواردو. نه دی را منځته شوی

يو شمير توقيف شوي او ځينې نور ګواښل  يو شمير ژورناليستان وژل شوي، . اندې خنډونه ايجاد کړي ديوړ
مه په خپل خپاره  ۴جدې په کال د  ١٣٩۴د  د تېر کالمالتړ ادارې  زادو رسنيو دپه افغانستان کې د آ .شوي دي

پېښو يادونه کړې ده چې البته د اساسي قانون د  ۶٩زادۍ او ژورناليستانو په وړاندې د آ کړي راپور کې د بيان پر
د بيان د آزادۍ او خبرياالنو له حقونو څخه د .  ل رپوټونو ورته پېښې ثبت کړي دياوسه، هر کاانفاذ څخه تر 

د اجراء او د رپوټونو د مالتړ د بنسټونه وروستۍ څېړنې دا څرګندوي، چې يو زيات شمېر خبرياالن د خپلو دندو 
  . سره مخ شوي دي ، تهديدونو او حتا وژنومهال له تاوتريخوالي جوړولو پر

د  ٢٣  پيښې د قتل ١۴پيښې د رسنيو په وړاندې تر سره شوي چې  ١۴١د رپوټونو له مخې په تېر يو کال کې 
 .  يی د توقيف دي١۴ټپی کيدو او 

 

  :سي ګوندونو او ټولنو د جوړولو حقد سيا
   :ماده٣۵

له حكمونو سره سم،  د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او يا معنوي غوښتنو د تأمين لپاره، د قانون"
  .ټولنې جوړې آړي

  : شرط چې د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حكمونو سره سم، سياسي ګوندونه جوړ آړې، په دې

د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسالم د سپېڅلي دين د احكامو او په دي اساسي قانون آې د راغلو نصوصو او  - 1
  ارزښتونو مخالف نه وي؛

  د تشكيالت او مالي منابع څرګند وي؛د ګون - 2
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  نظامي او نظامي ډوله تشكيالت او هدفونه ونه لري؛ - 3

ژبې او فقهي مذهب پر   ؛ د قوم، سيمې،رو بهرنيو منابعو سره تړلي نه ويله بهرنيو سياسي ګوندونو يا نو - 4
  ".بنسټ د ګوند جوړول او فعاليت آول، جواز نه لري

  : نقض

د قانون له حكمونو سره سم جوړېږې د قانوني موجباتو او باصالحيتې محكمې له حكمه  هغه جمعيت او ګوند چې
، د قوم، ژبې افغانان حق لري د قانون له حکمونوسره سم سياسي ګوندونه جوړکړي، خو .پرته نه منحل آېږي

وي او له بهرنيو  ګوند مالي منابع بايد علني د ،سېمې او مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعاليت جواز نه لري
، ژبې او مذهب  د قوم، سيمېثبت شوي ګوندونه  شمېر يووزارت کې  عدليېپه  لري، خوه منابعو سره اړيکې ون

په افغانستان کې د مذهب پربنسټ په سياسي مسايلو کې دريځ نيسي او  اوژبې  ،قوم و دارامنځ ته شوي  بنسټپر 
مالي منابعو څارنه نه کوي او دې ډول  سياسي ګوندونو پر دولت د . لګيا ديقومي شخړو په رامنځته کولو 
خنيوي لپاره م غيرقانوني فعاليتونو د له بلې خوا يې د فعاليت جوازونه ورکړي او ګوندونو ته يې له يوې خوا د

د افغانستان حکومت د ګوندونو په چارو باندې د څارنې پر مهال يوازې هغه شکلي مسئلې . هيڅ اقدام نه دی کړی
د  نوې د غړو په شمېر، په څو واليتونو کې د دفترونو لرل او ځينې نور موارد معيار ګرځولي، خو د ګوندوچ

سياسي فعاليت په ماهيت باندې چې د دوی موقفونه څومره د ملي ګټو او ملي يووالي په زيان تمام شوي هېڅ 
د . ګوندونو سره دیډول له همدې ديادونې وړ ده، چې په حکومت کې ډير واک او ځواک .  څارنه نه ده کړې

ټاکنو پرمهال د قومي ګوندونو لخوا د ځانګړو قومونو لپاره د وزارتونو او نورو څوکيو څو دورو  ولسمشرۍ د
  . د اساسي قانون دنقض څرګند مثالونه ديغوښتنه 

او المي اسوحدت حزب ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کال د  ١٣٨٩د کرزي سره ښاغلي حامد ولسمشر له پخواني 
په رسنيو  يولسمشر کرزيې بيا ې ښه مثال کېدای شي چې وروسته ي ګوندونو قومي معاملېملي اسالمي جنبش 

وکړه  ې د ياد ګوند غړو په رسنيو کې ادعانکې دا وه چوتر دې هم خواشينو .هم تورن کړکې په وعده خالفۍ 
په  چې دا ډول څرګندونو د نظام مشروعيت اون تر سره شوې وه يچې ياده سياسي معامله د ترکيې هېواد په تضم

  . ګوندونو باور ته صدمه ورسوله

په دې وروستيو کې د بلخ د پخواني والي د لرې کولو  په موضوع کې د جمعيت اسالمي د ګوند له ادرسه د 
د نوموړي ګوند د ناقانونه فعاليت  او د مرکزي ادارې په وړاندې تهديد  جمهوري رياست د تصميم سره مخالفت

د سياسي ګوندونو دې وضعيت له يوې خوا په هېواد کې د قانون واکمني کمزورې کړې له . يوه ستره بېلګه ده
له حزب اسالمی افغانستان  . بلې خوا د قوم پر بنسټ د ګوندونو سياسي فعاليت ملي يووالي ته زيان رسولی دی

ې په هوکړه ليک کې يوه مهمه موضوع د نوموړي ګوند د پوځي برخې انحالل و، سره د افغانستان د دولت د سول
سره له دې چې حکومت تر اوسه پورې د دې ګوند د پوځي برخې د انحالل او دولت ته د هغوی د وسلو د 

  .  سپارلو په اړه اطمنان نه دی ورکړی،  دا ګوند په سياسي فعاليتونو کې برخه اخلي

کال کې خپور شوی،  ٢٠١۵فافيت په اړه د روڼتيا د څار بنسټ د رپوټ له مخې، چې په د افغانستان د ملي ش
  . حکومت د سياسي ګوندونو په مالي منابعو د نظارت لپاره هيڅ ميکانيزم نه لري

  :د الريونونو او غونډو جوړولو حق
   :ماده٣۶

لپاره له قانون سره سم بې وسلې غونډې او د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ييزو غوښتنو د تأمين "
 ".مظاهرې وآړي
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   :نقض 

الريونونه که څه هم  شمير  کې يو په تېرو څو کلونو ول لري او هم حکومت؛ددې مادې په نقض کې هم خلک ر
روا حقونو لپاره وشول خو له تاوتريخوالی سره مل وو او په دې الريونونو کې ګډون کوونکو نه يوازې عامه  د
مسلکي غبرګون کې د يو شمير  شخصي ملکيتونوته زيان ورساوه بلکې پوليسو او امنيتي ځواکونو هم په غير او

په ځينو مواردو کې داسې هم شوي، چې د الريون، اعتصاب، . و او ټپي کولو الس پورې کړی دیپه وژلخلکو 
په کابل کې د کال  ١٣٩۶م ګټه اخستل شوې، په تحصن او غونډو جوړولو له حق څخه د ناقانونه موخو لپاره ه

يوې تروريستې حملې د مخنيوي په برخه کې د امنيتي ځواکونو د پاتې راتلو په پلمه يو شمېر کسانو الريونونه 
کې  دې الريونونو کې ووژل او ټپيان شول، خو په وکړل، پوليسو په الريون کوونکو ډزې وکړې، ځينې کسان په

ل ښار مهمې څلور الرې د څو ورځو لپاره وتړلې، چې ښاريانو ته يې د ښوونځيو، د کابشاملو کسانو 
  . پوهنتونونو، دندو او روغتيايي مرکزونو ته د تلو په وخت کې ډېرې ستونزې پيدا کړې وې

په دې برخه کې بله موضوع  د الريون کوونکو د امنيت ساتنه ده، چې امنيتي ځواکونو په ځينو مواردو کې ښه 
د برېښنا د پايو د مسير په اړه الريون باندې تروريستي بريد او په دې بريد کې د څو تنو . نه ده ترسره کړې دنده

   .نيولي ووژل کېدل او ټپي کېدلو دا وښودله چې امنيتی ځواکونه الزم تدابير نه و

  :د مکالماتو او مراسالتو محرميت
    : ماده ٣٧

محرميت آه په ليكلي ډول وي يا د تيليفون او تلګراف يا نورو وسيلو  د اشخاصو د مخابرې او ليكونو آزادي او"
دولت د اشخاصو د مخابرو او ليكونو د پلټنې حق نه لري، مګر د قانون له . له الرې، له تېرى څخه خوندي دي

   ".حكمونو سره سم

   :نقض 

اړينو تدابيرو نيول يو له هغو مهمو  په دې برخه کې د جزائي اجراآتو او مخابراتي خدمتونو د تنظيم قوانينو کې د
پرمختګونو دي، چې هرکلی يې کوو، د دې قوانينو له مخې ټولې هغه مکالمې چې د محکمې له اجازې پرته 

تو په جريان کې د دليل په توګه استناد نه ورباندې کېږي، ي منع اعالن شوي او د جزائي اجراآاورېدل شوي و
نتونه، د مکالماتو او الکترونيکي ليکونو مصئونيت خوندي کړي نه دي خو په ټوله کې داسې اجرائيوي ضما

کال د جمهوري رياست د ټاکنو  پرمهال د ځينو ډلو او کانديدانو له خوا د ځينو اشخاصو  ١٣٩٣د . رامنځ ته شوي
اشخاص هم د تيلفوني مکالمو تعقيب او ثبت د دې ښکاره ثبوت دی، چې حتا له دولتي ادارو پرته بهرنۍ منابع او 

  . کوالی شي د نورو تيلفوني مکالمو ته السرسی ولري

ميليارده د تيلفونونو مکالمې اوريدل شوي  ٢٢د عرب نيوز د رپوټ له مخې، چې بي بي سي يې يادونه کړې  
د ويکي ليکس د رپوټ په اساس په افغانستان کې هم د مکالماتو اوريدل تر سره شوي، چې د افغان حکومت . دي

په کابينه کې هم په دې باندې بحث شوی او ويل شوي،  وو چې دغه کار امريکايي او بريتانيايي ځواکونو ترسره 
  . کړی دی

  :خونديتوب د استوګنځي
   :ماده ٣٨

هېڅوك د دولت په ګډون نشي آوالى د استوګن له اجازي يا د . د شخص استوګنځى له تېرى څخه خوندي دی"
واآمنې محكمې له قرار پرته او بې له هغو حاالتو او الرو چې په قانون آې ښوول شوي، د چا آور ته ورننوزي 

ه مخكينۍ اجازې پرته د شخص د څرګند جرم په مورد آې مسئول مامور آوالى شي د محكمې ل. يا يې وپلټي
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نوموړی مامور مكلف دی آور ته له ننوتو يا پلټنې وروسته، په هغه موده آې چې . آورته ورننوزي يا هغه وپلټي
    ".قانون يې ټاآي د محكمې قرار ترالسه آړي

 

  :نقض

له قرار او محکمې  لري، چې ده ی او د دولت په ګډون هيڅوک حق ند شخص استوګنځى له تېري څخه خوندي د
و په پوځي عملياتو کې ډير  سرتېر يونبهرچې کې په تېرو کلونو  خو ،استوګن له اجازې پرته د چاکور ته ننوځي د

 او د ېپرته له اجاز د عملياتو او  پلټنو په مهال د خلکو کورونهانستان په ډېرو  واليتونو کې يې رول درلود د افغ
همدارنګه د افغانستان   .د کورونو مصئونيت نقض کړی دی یيې د هغوقراره پلټلي او په دې توګه محکمې له 

په وخت کې د نيولو د  کسانو امله د شکمنو جنايي جرمونو د ارتکاب لهد تروريستي او دفاعي او امنيتي ځواکونو 
د وخت د مرکز په ګډون په ځينو ښارونو کې د دې اصل رعايت ، دی کړی توګنځيو مصئونيت ته درناوى نهاس

د کورونو د پلټلو په وخت کې د استوګن اجازه او واليتونو په لرې پرتو سيمو کې  دپه تېرېدو سره ښه شوی، خو 
و بهرني امنيت جرمونو همدا اوس هم د هغو معلوماتو په اساس چې د کورني ا. د محکمې قرار  نه اخستل کېږي

هرځاى کې چې وغواړي د  يږي، امنيتي ځواکونه پهه ورکول کباندې د تورنو کسانو  له خوا مدافع وکيالنو ت
جزا په قانون کې  ې دمخنيوي لپاره چ نقض د استوګنځيو د خونديتوب د دولت د افغانانو د. خلکو کورونه پلټي

    . جرم ګڼل شوی، د پام وړ اقدامات نه دي کړي

  :د سفر کولو حق
   :ماده ٣٩

او استوګن شي خو له هغو سيمو پرته چې قانون منع آړې هر افغان حق لري د هېواد هر ګوټ ته سفر وآړي "
. هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وآړي او بيرته راستون شي. وي

  ".دولت له هېواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه آوي

  

    :نقض

سيمې څخه بلې سيمې ته په تللو او يا استوګن کيدلو ګرم بلل شوي له مخې يوشمېر افغانان له يوې  د معلوماتو
وړ او اغېزمن  ساتنې لپاره حقوقو د افغانانو د له بلې خوا دولت او د هيواد سياسي نماينده ګيو په بهر کې د. دي

پاکستان دواړو لړۍ او په ايران او  په ايران کې د افغانانو د اعدامونو دپه تېرو کلونو کې . اقدامات نه دي کړي
  . نقض څرګندونه کوي يځ د دې مادې دناقانونه توقيفونو په اړه د حکومت پڅ در افغانانو د هيوادونو کې د

د ايران د دولت له خوا په دې وروستيو کې په سوريه کې د داعش په وړاندې جګړه کې يو زيات شمېر افغانان 
ې ښکارندويي کوي، چې د افغانستان دولت تر اوسه ، چې په دې اړه د رسنيو رپوټونه د داستخدام شوي دي

پورې داسې کوم قاطع اقدام، چې د ايران د دولت له لوري د افغانانو د استخدام د پای ته رسېدو سبب شي، نه دی 
، چې اجرائيه رياست په چوکاټ کې د يو ناقانونه تشکيلحتا ترې دې پورې، چې د افغانستان د حکومت . کړی

ال يې د هغو افغانانو ستاينه هم کړې، چې په سوريه کې د ايران د دولت له خوا د داعش په دی، دويم مرستي
په دې اړه د افغانستان د جمهوري رياست غبرګون او د نا تائيد شويو آوازو . وړاندې جګړې ته استخدام شوي دي

دې برخه کې څرګند داليل  په له مخې په امنيت شورا کې د اجرائيه رياست د دويم مرستيال د غړيتوب ځنډېدل
امله د هېواد  د مهاجرتونو  لړۍ کال په کال د زياتېدو په حال کې ده، هغه افغانان، چې د بېالبېلو ستونزو له. دي

او اروپايي هېوادونو ته د تلو لپاره په بېالبېلو هېوادونو کې بې برخليکه ژوند کوي، په بد  پرېښودو ته اړ شوي
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چې د دې خلکو د مخنيوي او له مهاجرت څخه د راګرځولو لپاره  حکومت نه يوازې دا د افغانستان. حال کې دي
د ناوړه وضعيت د پای ته رسېدو په برخه کې يې هم فعاليتونه  ید نتيجې وړ اقدامات نه دي کړي بلکې، د هغو

  . محسوس او اغېرمن نه دي

  :د ملکيت حق
  : ماده ۴٠

ملكيت د ترالسه آولو او په هغه آې له تصرف آولو څخه نه منع هېڅوك د  .ملكيت له تيري څخه خوندى دى"
د هيچا ملكيت د قانون د حكم او د باصالحيته محكمې له پرېكړې  .آېږي، مګر د قانون د احكامو په حدودوآې

نه أمين په مقصد، د مخكيني او عادالد شخص د ملكيت استمالك يوازې د عامه ګټو د ت .پرته نه مصادره آېږي
  ".د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعالن يوازې د قانون په حكم آېداي شي .ه ورآولو، د قانون له مخې مجاز دىبدل پ

   :نقض

ارقامو له مخې  د دولتي ادارو دملکيت له تېري څخه خوندي دى او د محکمې له حکم پرته نه مصادره کېږي خو
ځمکې غصب شوي، چې په دې کې شخصي ملکيتونه جريبه اساسي قانون له انفاذه تر اوسه پورې په ميليونونو  د

د . چارواکي ديمرکزي او سيمه ييز ډيرى غاصبان په خپله د حکومت لوړپوړي  چې ويل کيږي، ،هم شامل دي
، حتا د اهل هنودو هغه وکورنيو جګړو په وخت کې د هېواد په ځينو سيمو کې شخصي ملکيتونه غصب شوي و

يول شوي وو، په راوروسته کلونو او په ځانګړې توګه د نوي اساسي قانون د جايدادونه چې د زورواکو له خوا ن
اصلی  یحاکميت په دوره کې داسې ميکانيزم د حکومت له خوا وړاندې نه شو، چې دغه ملکيتونه بيرته د هغو

ه په د مالکيت حق ت. د مالکيت د حق په برخه کې تر ټولو لويه ستونزه د ښځو ده. مالکانو ته ور وګرځول شي
تر اوسه پورې هغه ناوړه دودونه او عنعنات، چې ښځې په کې د . بې احترامۍ او نقض کې خلک هم الس لري

وان تاوتريخوالی، له ښځو سره ر.  ملکيت او ميراث له حقه په محروميت محکومې دي، په ټولنه باندې حاکم دي
ی د دې سبب شوی، چې ښځې د ملکيت په عنعنات او د کلتوري محدوديتونو له وجې عدالت ته د ښځو لږ السرس

  . رسی ونه لريته الس غوښتنې تيري په وړاندې عدالت حق باندې د

 . ميليونه زمکې غصب شوې ده، چې په دې کې شخصي او دولتي ملکيتونه شامل دي ۴،۵د رپوټونو له مخې 

 

  :د مالياتو د ورکړې مکلفيت
  : ماده ۴٢

هيڅ راز ماليه او محصول، . سره سم دولت ته ماليه او محصول ورآړي هر افغان مكلف دى د قانون له حكمونو"
د ماليې او محصول اندازه او د ورآړې ډول يې د ټولنيز عدالت په رعايت . د قانون له حكمه پرته نه وضع آېږي

هر ډول ورآړل  .دا حكم د بهرنيو آسانو او مؤسسو په برخه آې هم تطبيقېږي .ښوول آېږيله د قانون په وسي
   ".ماليه، محصول او عايدات، دولتي واحد حساب ته تحويلېږي شوې

   :نقض

ماليې په ورکړه کې خپل  افغانانو دعادي   که څه هم زيات شمير. هر افغان مکلف دی دولت ته ماليه ورکړي
د زور واکو واکمني،  ه اقتصاد باندېله بلې خوا د هېواد پلوړه ده خو  يې مکلفيت سرته رسولی او د اطاعت کچه

په مالياتي او ګمرکي ادارو کې د فساد موجوديت او ځينې نورې ستونزې د دې سبب شوي، چې  واقعي ماليات او 
 د دولت له خوا خلکو ته په عادالنه او .محصول راټول نه شي او د دولت يو زيات شمېر قانوني عوايد ضايع شي
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وجې د دې مادې هدف چې د ثروت عادالنه وېش دی الس ته نه دی  سمه توګه د لومړنيو خدماتو د نه رسولو له
مخنيوي او واقعي ماليې د وضع کولو لپاره اوسني ميکانيزمونه  تېښتې د راغلی همدارنګه له مالياتو څخه د

   . اغېزمن نه دي

   :د زده کړو حق او په مورنيو ژبو تدريس
   :ماده ۴٣

دولت  .دى چې د لېسانس تر درجې پورې وړيا د دولت له خوا تأمينيږيآړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق  زده"
مكلف دى چې په ټول افغانستان آې د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زده آړو د تأمين لپاره 

چې پرې خبرې آېږي  ژبو د تدريس لپاره په هغو سيموآې اغېزمن پروګرام طرح او تطبيق آړي او د مورنيو
    ".هواره آړيالره 

  :نقض

سپارښتنه کوي، خو حکومت تر اوسه پورې په منځنيو اجباري زده کړو  کړې د حق او دزده  په مورنيو ژبو د 
امکانات نه دي برابرکړي او د اجباري ټول افغانستان کې د بېالبېلو ژبو ويونکو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې 

په دې وروستيو کلونو کې په هغو سيمو کې چې زده کوونکي په مورنيو ژبو  .زده کړو لپاره اغېزمن پالن نلري
، ځينې پرمختګونه شوي، په ښوونځيو کې د ژبو لپاره بېل ټولګي را منځ ته ود زده کړې له حق څخه محروم و

دغه له امله شوي، خو په وړاندې يې ځينې سياسي موانع، په ژبو کې د ماهرو او روزل شويو ښوونکو نه شتون 
  . ياتو ننګونو سره مخ دیحق الهم له ز

په دې ماده کې دولت مکلف بلل شوی، چې د ټول هېواد په توګه متوازن معارف او د زده کړو اسانتياوو ته الره 
مورنيو ژبو باندې د زده کړې په برخه کې روانې بې عدالتۍ د دې مادې  څنګ چې پهد دې تر . هواره کړي

ونه کوي، په ناامنو سيمو کې د زده کړو له حقه د يو زيات شمېر ماشومانو او نجونو نقض يا ناسم تطبيق څرګند
د ودانيو نه شتون هم يوه لويه ستونزه  لوماتو له مخې پنځوس سلنه ښوونځيومحروميت او د پوهنې وزارت د مع

ه د يادونې په دې برخه کې شوي پرمختګون. ده، چې د معياري زده کړو حق ته الس رسی يې محدود کړی دی
  . وړ دي

ښوونځي ، د حرفوي زده کړو مرکزونه ، ديني مدرسې او د سواد زده کړې مرکزونه هيواد کې  ١٠۵١ټولټال 
  . دي ٩٣١تړلي دي چی لويه شميره يی هم د عمومي ښوونځيو ده چی 

ميليونه زده ) ٩٣٨٣٩٣۵(ميليونه  ٩.٣د پوهنې وزارت ادعا لري چې ياد شوو مرکزونو او ښوونځيو کې 
ميليونو شاو خوا زده کوونکي لرو پداسې حال  ۶کوونکي لري خو پخواني وزير بلخی رسنيو ته ويلي وو، چې د 

او زياته . ميليونه زده کوونکي لري ٩.٢کې چې د وزارت معين ولسي جرګې ته په يوه غونډه کې ويلي وو چې 
ميليونه  ٩.٧شمير هم ورسره يوځای شي تعداد يې  کړې يې وه چې که له هيواده  بهر ښوونځيو د زده کوونکو

کيږي د ښوونځيو دا وضعيت او د زده کوونکو د ارقامو په اړه متفاوت معلومات په ډاګه کوي، چې د پوهنې په 
 .برخه کې ډېرې زياتې ستونزې پرتې دي

  :کوچيانو لپاره د زده کړو تدابير د ښځو او 
  : ماده ۴۴

آړو د ښه والي اوپه  آوچيانو د زده آړو د پراختيا او توازن د ايجاد په منظور، د د ښځود زده یدولت مكلف د
   ".امونه طرح او تطبيق آړيګرهېوادآې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پرو

   :نقض
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شمېر پرمختګونه  نيسي، خو په دې برخو کې که څه هم يو زده کړې الزم تدابير ښځو او کوچيانو لپاره د دولت د
تعليم له حق څخه  زيات شمير نجونې او ښځې د امنيتي ملحوظاتو په سبب يو شوي خو اوس هم په هيواد کې د

د تعليم حق ته  .شوي امکانات نه دي برابربشپړ او معياري ګرځنده ښوونځيو  کوچيانو لپاره د او ددي محرومې 
مه ماده کې وضاحت راغلی  ۴٣ه ل کې او د همدې فصل پالسرسي په برخه کې د اساسي قانون په لومړي فص د

د پوهنې په برخه کې موجودې ستونزې د پوهنې وزارت له خوا هم تاييد شوي، چې ښکاره بېلګه يې تر . دی
له بلې خوا د کانکور په ازموينه کې د  . اوسه پورې د زده کړو له حقه د يو نيم ميليون ماشومانو محروميت دی

ه کوونکو شمېر ته په کتو سره د واليتونو ترمنځ تناسب د دې ښودنه کوي، چې معارف متوازن ګډون کوونکو زد
د . ويو نجونو شمېر په کې لږ يا صفر دیله دوولسمو ټولګيو څخه د فارغو ش يو شمېر واليتونه دي، چې. نه دی

د حق ورکول ال هم په يو يادونې وړ ده، چې په دې برخه عام خلک هم ونډه لري، هغه دا چې ښځو ته د تعليم 
 . عمومي باور باندې نه دی بدل شوی

 

  :فرهنګي او ادبي فعاليتونو مالتړ د علمي،
  : ماده ۴٧

لف، مخترع او ؤدولت دم. من پروګرامونه طرح آويمختګ لپاره اغيزګ، ادب او هنر د پرهنعلم، فر دولت د"
 ه دڅخهغو له نتيجو  يې آوي او دتړ مال وي اوڅنې هڅېړ برخو آې عمليلو ټوتضمينوي او په وق حقآاشف 

  ".قانون له حكمونو سره سم عاموي اغيزمنې ګټي اخيستل د

  :نقض

 .تطبيق کړي پرمختګ لپاره اغيزمن پروګرامونه طرح او ، ادب او هنر دفرهنګ ،علم چې د ،دولت مکلف دی 
ادبي او هنري فعاليتونو په  ،دفرهنګيپه ځانګړې توګه  خو. ړنو مالتړ وکړياو په بيالبيلو برخو کې دعلمي څې

د . چارو ته په نه پاملرنه تورنوي او د دې څانګو فعالين دولت خپلو. برخو کې د دولت مالتړ په نشت حساب دی
لف، مخترع او کاشف د حقونو د خونديتوب لپاره د پام وړ د حاکميت په لومړيو کلونو کې د مؤاساسي قانون 

کاپي رايټ د قانون له تصويب او انفاذ وروسته د دې هيله پيدا شوې، چې په دې  ګامونه نه دي اخستل شوي، د
   . برخه کې پرمختګ وشي، خو په عمل کې د دې قانون تطبيق اوس هم اجرائيوي عملي ضمانتونه نه لري

  : د کار حق او د کارګرو او کارکوونکو د حقوقو خونديتوب
   : ماده ۴٨

حقوق او له هغو سره  آارګر آار او ، ديمعاشه رخصت با او اآل،ټساعتونو  ددآار . هر افغان حق دی د ،آار"
 زادآآار او آسب انتخاب  حكمونو په حدودو آې د د قانون د. يتنظيميږ قانون له ليارې د ارېچنورې مربوطې 

  ".دى

  : نقض

غير دولتی که څه په دې برخه کې د افغانستان د کار قانون ټولې چارې تنظيم کړي، خصوصي سکټور، 
موسسات او نړيوالې ادارې مکلفې بلل شوي، چې د دولتي ادارو په شان د کارکوونکو او کارګرو حقوق د کار د 

د کار قانون په لومړيو کلونو کې له زياتو ننګونو سره مخ و، چې . قانون د حکمونو سره سم رعايت کړي
ه شوه، خو د کارکوونکو او کارګرانو د حقونو نقض، د تېرېدو سره يې تطبيق ته الره هواروروسته د وخت په 

ادارې له خوا د قرارداد يو طرفه فسخ کول، په دولتي ادارو کې د دندو امنيت، د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د 
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تبعيض او د واسطو له مخې د افرادو مقررول په دې  ،قانون نقض او  د استخدام په چارو کې سياسي ملحوظات
  .قانون د نقض سبب شوي ديبرخه کې د 

  

  :اري کار ممنوعيتد اجب
   :ماده ۴٩

ي ړتو آې چې عامه ژوند او هوساينه تهديد آفتونو او نورو داسې حاالآ ې،جګړ د .ىآار تحميل منع د جبري د"
    ".نه لري ازآار تحميل جو ماشومانو د پر .ده.خه اخيستنه د هر افغان ملي وجيبهبرفعاله 

   :نقض

بشري حقونو  او دمدافع ادارې حقونو  ماشومانو د کار تحميل منع دی، خو د او پرماشومانو باندې د اجباري کار
لويه سلنه ماشومان په سختو او مالماتوونکو کارونو بوخت په ادارو راپورونه ښيي، چې الهم په افغانستان کې  د

 جګړه او وسله والو فعاليتونو کې دمخنيوي لپاره مؤثر اقدام نه دی کړی همدارنګه په  خو دولت يې د. دي
د ملګرو ملتونو د رپوټ له مخې د جنګ په ليکو کې د ماشومانو . تخدام ستونزه له منځه نه ده تللېاس ماشومانو د

نو ي تشکيالتو او د وسله والو مخالفياو يا له اتلسو کلونو د کم عمر لرونکو تنکيو ځوانانو استخدام د دولت په رسم
  . هم د يوې ستونزې په توګه روان دي ال کې په ليکو

  :د ادارې اصالح
   :ماده ۵٠

آيدو لپاره، الزم  واد په اداري سيستم آې د سمون د رامنځتههې دولت مكلف دى چې د يوې سالمې ادارې او د
افغانستان  د. اداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حكمونو سره سم عملي آوي. بيرونه ونيسيتد

نورو  دا حق د. څخه اطالعات ترالسه کړيادارو  آې له دولتي وحكمونو په حدود قانون داتباع حق لري د 
ول ډاهليت له مخې او له هر  افغانستان اتباع د د. نه لري حدوداو عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته،  حقوقو
    ".مت ته منل آيږيونو سره سم د دولت خدقانون له حكم پرته د څخهتوپير 

   :نقض 

دولت په توګه د  په نړيواله کچه د فاسدا به خپرو شويو رپوټونو کې اد په اړه د نړيوالو ادارو له خود اداري فس
پراخ  په افغانستان کې د تونو  او نورو ملي ادراو له خوا جمهوري رياست، وزار او د افغانستان د نوم يادول 

هغه فساد چې د فساد . و کې راغلي اصالحات اغېزمن نه ديڅرګندونه کوي، چې په ادارد دې فساد د شتون تاييد 
و له خوا هم تاييد شوي د مبارزې نادولتي ادارو يې په اړه معلومات وړاندې کړي او د دولتي ادار پر وړاندې

وې ناسالمې ادارې ي د فساد.  روان بهير او يوې ناسالمې او په فساد باندې د ککړې ادارې څرګندونه کويفساد د 
د اوسني جمهور رئيس په ويناوو کې د فساد په اړه يادونې په لويه کچه د ادارو ناسالم والی په ګوته . پايله ده
  . کوي

  

   :له ادارې څخه د بې موجبه زيانمن کېدو په صورت د جبران حق
  : ماده ۵١
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او آوالى شي د تاوان د ترالسه  يبې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق د څخه څوک چې له ادارېهر "
، دولت نشي آوالى د باصالحيته ښووليله هغوحاالتو پرته چې قانون  .و لپاره په محكمه آې دعوا اقامه کړيآول

  ".محكمې له حكمه پرته د خپلو حقوقو د ترالسه آولو لپاره اقدام وآړي

   :نقض  

اقامې لپاره الرې چارې واضح نه  غوښتنې او د دعوا د کې په عادي قوانينو کې د دې حق د مواردوپه زياتو 
ګي موضوعاتو ته رسيده  چې په ځانګړې توګه دغسې محکمې نه دي رامنځته کړې قضائيه قوې اداري .دي

د پوځي عملياتو، . دی محروميت په معنا الرو چارو نه شتون له حق څخه د رسي لپاره دحق ته د الس. وکړي
  . جبران الرې چارې څرګندې نه دي اوښتو زيانونو د تالشيو او ناقانونه توقيفونو په پايله کې خلکو ته د

   :خدماتو ته الس رسیاو اجتماعي روغتيايي 
  : ماده ۵٢

سانتياوې د آايي ييا عالج وسيلې او روغتړلو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او د وټو افغانستان د دولت د"
دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مرآزونو . قانون له حكمونو سره سم تأمينوي

ييزو  تيا او د ملي او سيمه ړد پياو وزنېدولت د سالمې بدني ر .يې آوي ول او پراختيا هڅوي او مالتړړجو
  ."ونه نيسييرزم تدبورزشونو د پراختيا لپاره ال

   :نقض

کې خلکو ته روغتيايي خدمات  وقايې او عالج لپاره په ټول هيواد پروړاندې د مکلف دی، چې د ناروغيو دولت
، بې د معلولينو د بيا ځواکمنۍچې  د حکمونو له مخې دولت مکلف دی، مادو ۵۴او  ۵٣ د . وړاندې کړي

لپاره ساتنې  سالمتيا دمور او ماشوم د جسمي او رواني  ښځو، زړو کسانو، بې وسه يتيمانو، د سرپرستو
روغتيايي خدمات او نورې مرستې ورسوي خو په ټول هيواد کې د دولت له خوا روغتيايي خدمتونه د کيفيت او 

وبينو د ځواکمنۍ لپاره الزم تدابير نه دي نيول شوي، زړو کسانو معي اړتيا په برابر نه دي، د کميت له مخې د
د  بيوزلي .مرستې د پام وړ نه ديسره سرپرسته ښځو، ماشومانو  لپاره مشخص ځايونه نه دي جوړ شوي، د بې

هېواد د معتبرو ادارو څېړنيز رپوټونه د دې ښودنه کوي، چې په تېر کال کې د  افغانستان د وګړو لويه ستونزه ده،
د . ته لوړه شوې ده ٣٩وګړي د فقر تر کرښې الندې ژوند کاوه، خو په دې کال کې د غه سلنه  سلنه ٣۶
د کلنيکونو او . ي نه دياړه شوې سروې ګانې دا څرګندوي، چې روغتيايي خدمات معيار پهتيايي خدمتونو روغ

هر کال په زرګونو تنه کسان د درملنې لپاره بهرنيو هېوادونو .  ودانۍ په ښه حالت کې نه دي وخدمتونروغتيايي 
  . ته ځي

   :عسکري مکلفيت
   :ماده ۵۵

قانون له  دورې د تېرولو شرطونه د د مكلفيتد عسكري . ټولو اتباعو وجيبه دهدفاع د افغانستان د  څخهله هېواد "
   ".ږيليارې تنظيمې

   :نقض

مکلفيت دوره تېره او د هېواد په دفاع کې  يد دې مادې د روحيې له مخې هر افغان مکلف دی، چې د عسکر
  . ملکفيت قانون نه دی وضع شویانون  د دې حکم له مخې د عسکرۍ برخه واخلي، تر اوسه پورې د اساسي ق
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  :او مکلفيتونه د بهرنيو اتباعو حقوق، ازادۍ
  : ماده ۵٧

دا آسان د بين المللي . سره سم تضمينوي زادۍ له قانونآدولت په افغانستان آې د خارجي اتباعو حقوق او "
  ".قوانينو په رعايت مكلف ديآې د افغانستان د دولت د  حقوقو د قواعدو په حدودو

  : نقض

قوانينو  بهرني اتباع د نړيوالو حقوقو د حکمونو په رڼاکې د افغانستان د او دولت د بهرنيو اتباعو ازادي تضمينوي
افغانستان  د) پوځيان او ملکيان(بهرني اتباع  ډيرو مواردو کېپه  تېرو کلونو کې خو په. په رعايت مکلف دي

سره له دې چې د افغانستان ملي . لت اقدامات بې اغېزې وود دو خو د مخنيوي لپاره .قوانين نه دي مراعات کړي
امنيتي دفاعي ځواکونو ته د امنيتي مسئوليتونو د انتقال نه وروسته د بهرنيو اتباعو په سرغړونو کې د پام وړ 

په  .ت کويد بهرنيو ځواکونو له چلند نه شکايخلک هم  اوس هيواد په بېالبېلو سيمو کې دکموالی راغلی خو 
بېالبېلو نومونو د بهرنيو امنيتي کمپنيو غړي، د ځينو واليتونو په ځينو سيمو کې د خلکو په وړاندې د زياتو 

نو په ليکو کې هم بهرني اتباع د افغانستان دولت والو مخالفي وسله د دې ترڅنګ د دولت. و مرتکب شويجرمون
   .خلکو ته د زيان رسولو سبب شوي دياو 

 

  :ستليحقونو او ازاديو ناوړه ګټه اخله اساسي 
  :ماده ۵٩

ناوړه استفادې د هېواد د  اساسي قانون آې له راغلو آزاديو او حقوقو څخه په ېهېڅوك نشي آوالى په د"
  ".، ځمكنۍ بشپړتيا، ملي واآمنۍ او ملي وحدت پر ضد عمل وآړيکۍخپلوا

   :نقض 

ګوندونه په همدې الره روان دي او د  قومي اساسي قانون د پنځه ديرشمې مادې خالف رامنځ ته شوي ډېر د
په وړاندې موقف نيسي، ملي يووالي د ځانګړو قومونو . اساسي قانون احکام د هيواد او ملي يووالي پرضد کاروي

هېواد د ملي ارزښتونو په خالف ته زيان رسوي، د ولسي جرګې ځينې غړي په رسنيو او  رسمي غونډو کې د 
ځينې رسنۍ د ملي مسايلو په سر جنجالي  .او حتا تر دې چې د هېواد له ملي هويت نه انکار کوي. ويناوې کوي

ېواد په حکومت کې د ځينو داسې ډلو  شتون چې اساسي قانون او د ه. پارونکي بحثونه او خبرونه خپروي او
بيان له ازادۍ  د په ځينو مواردو کې همدارنګه. لي ته زيانونه رسولي ديملي يووالوړو ګټو ته درناوی نه لري 

  . يدوي، چې حکومت يې مخنيوی نه کويهيواد لوړې ګټې تهد نه ناوړه ګټه هم د
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  جمهور رئيس :يم فصلېدر

  د ولسمشر د دندې وخت 
   :ماده ۶١

ياتو ز ځوسوآې ترپن او مستقيمو رايو له الرې په سلو زادو، عمومي، پټوآو د جمهور رئيس د راي ورآوونك"
 ۍړلي په لومګوغبرد لآا انتخاباتو وروسته د پنځم د جمهور رئيس وظيفه تر .رايو په ترالسه آولو انتخابيږي

، باتآلو لپاره انتخاټاته رسېدو د مخه د نوي جمهور رئيس د   پاى د جمهور رئيس د آار تر. نېټه پاي ته رسيږي
څخه يو هم ونه او آې له آانديدانو ړپ آه چېرې په لومړي .ږيشپيتو ورځو پورې، موده آې آې رشو ترله دي

د نتايجو د  باتولپاره د انتخا ځلد دوهم  ړي، انتخاباتسو زياتې رايې ترالسه آآې تر پنځو چې په سلو کړای شي
هغه دوه تنه آانديدان په انتخاباتو  يوازې ځل دا. ږيتر سره آې آې دوږدوو اوونيو په او نېټې تر اعالن وروسته د

او آې ړپه دويم پباتو انتخا د. وي ړېلو زياتي رايي ترالسه آټو آې يې تر اوړپ ړيآې برخه اخلي چې په لوم
آه چېرې د جمهوري رياست يو آانديد د  .ىګڼل آېږي، جمهور رئيس رايو اآثريت ترالسه کړ چې د څوکهغه 

څخه وروسته او يا د انتخاباتو د نتايجو له اعالن  باتواو په جريان او يا تر انتخاړپ يا دويم ړيد لوم ۍراى گير
    ".ابات د قانون له حكمونو سره سم کيږيشي، نوي انتخ مړا پخو

  : نقض

له دې وړاندې له  غبرګولي په لومړۍ نېټه پاى ته رسېږي او د پنځم کال دترانتخاباتو وروسته ولسمشر دنده  د
د ټاکنو کميسيون د ولسمشر حامدکرزي د  کې نوې ټاکنې کېږي، خوپه منځ دېرشو څخه تر شپېتو ورځو 

څو مياشتو لپاره وځڼډولې او په دې توګه ښاغلي  ولسمشرۍ دلومړۍ دورې له پای ته رسيدو وروسته ټاکنې د
غيرقانوني توګه له خپلو مرستياالنو سره د  پايلو تراعالن پورې نږدې يوکال په کرزي د دويم ځلي ټاکنو د

  . جمهوري رياست دنده سرته ورسوله 

 ولمسشرۍ ټاکنې دويم پړاوته الړې شي له ټاکنو وروسته هغه کس د همدارنګه د همدې مادې له مخې کله چې د
ړاو ټاکنو وري رياست په دويم پکيږي، چې زياتې رايې الس ته راوړي خو د جمهپه توګه پيژندل جمهور رئيس 

کرزی  د ټاکنو کميسيون بې له کومې قانوني الرې ښاغلی حامد. ، چې يو کانديد له خپلې کانديدۍ منصرف شوکې
، چې د ټاکنو په کميسيون او ودا چې په هغه وخت کې بهرنيان په دې تورن و. د جمهور رئيس په توګه اعالن کړ

الرې ټاکنې به قصدي توګه دويم پړاو ته بوتلې دا يو بحث د ټاکنيزو شکايتونو په کميسيون کې يې د السوهنو له 
و له پنځوسو په سلو کې زياتې رايې ر رئيس لپاره د ټولو رايه ورکونکدی، خو دا چې اساسي قانون د جمهو

. کرزی له پنځوسو په سلو کې لږ رايو په لرلو سره د جمهور رئيس په توګه اعالن شو ښاغلی حامدالزمې بللي، 
س د دندې د غځولو په اړه پرېکړه سترې محکمې له خوا د جمهور رئي وړ ده چې په هغه وخت کې دد يادونې 

ستره محکمه په . رياست د دندې پيل او پای يوازې  د ټاکنو په پايلو پورې اړه لريوشوه، حال داچې د جمهوري 
همدغه د . ده وغځويدندې مواساسي قانون کې هېڅ داسې واک نه لري چې پرته له انتخاباتو د جمهور رئيس د 

په داسې حال کې چې د ښاغلي حامد کرزي د جمهوري . کال په ټاکنو کې هم تکرار شوه ١٣٩٣وخت ستونزه د
  . رياست دوره پای ته رسېدلې وه، د ټاکنو وروستۍ پايلې نه وې اعالن شوې

  د جمهور رئيس ژمنه او لوړه 
  : ماده۶٣

ي، دا ال ندې ه سم، چې د قانون له ليارې تنظيميږنالرې سرانګړې کړځمخه، د  جمهور رئيس د آار تر پيل د"
    :ه يادويړلو

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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د اساسي قانون او نورو . مه آوم چې د اسالم د سپېڅلي دين پيروي او ساتنه وکړړپه نامه لو) ج( د لوي خدای
 تيا ساتنه او دبشپړ ، ځمكنۍملي واآمنۍ ،د افغانستان د خپلواآۍ .مڅارنه وکړقوانينو رعايت او د تطبيق 

ملت په  لو او دښته د مرستې په غوڅخله دربار ) ج( خدای ىلو م او دړافغانستان د خلكو حقوق او ګټې خوندي آ
  ." جارې وساتم غانستان د خلكو د پرمختګ او هوسايۍ په الره آې خپلې هڅېد اف مالتړ

   :نقض

اساسي  ، داسالم د دين اطاعت په نوم سوګند کوي، چې د) ج(خدای  جمهور رئيس د دندې په پيل کې د لوی
د حقوقو او ګټو  خلکو تطبيق څارنه به کوي، ملي حاکميت، خپلواکي او د قانون او نورو قوانينو رعايت او د

په افغانستان کې درې ځلې د جمهوري رياست ټاکنې . هوساينې لپاره به هڅې کوي خلکو د ساتنه به کوي او د
د کې يې کړي سمې ځلې پورتنی سوګندکړی، خو هغه ژمنې او وعدې چې په سوګن انو درېجمهور رئيس. يشو

حقونو او ملي ګټو ساتنه  ملي حاکميت، دخلکو د اساسي قانون او نور قوانين يې نقض کړي د. نه دي ترسره کړي
ط دي دا سمه ده، چې د افغانستان تر کومه ځايه چې د افغانستان نازک سياسي شراي. نه ده کړېپه سمه توګه يې 

ولسمشر به ځينې سياسي مجبوريتونه هم لري، خو  ځينې داسې موارد چې د قدرت په سر د اساسي قانون له 
  .طبعًا د اساسي قانون د صريحو احکامو نقض دی. و ژمنو سره تخلف بلل کيږيياحکامو پورته معامله او له کړ

  د اساسي قانون له تطبيق څخه څارنه 
  : ماده ۶۴

  :لري مهور رئيس ال ندې واآونه او دندېج"

  .رلڅاد اساسي قانون د اجرا  - 1

  .آلټا ښوپه تصويب د هېواد د سياست د اساسي آر د ملي شوری - 2

  .اآونو ستر مشرتوبځود افغانستان د وسله والو  - 3

  .ې او متارآې اعالنولد ملي شوری په تأييد دجګړ - 4

  .زم تصميم نيولخپلواکۍ د ساتنې د دفاع په حالت آې د الړتيا او د بشپ ځمکنۍد  - 5

  .لټولګيو ليږآونو د ځوابهر ته د وسله والو  څخهپه تأييد له افغانستان  د ملي شوری - 6

  .ښتللويې جرګې راغو ماده آې له راغلي حالت پرته، د) شپيتمه نهه(ددې اساسي قانون په  - 7

  .اعالن او د هغه پای ته رسول د ملي شوری په تأييد د اضطراري حالت -8

  .پرانيستل د ملي شوری او لويې جرګې د غونډو - 9

   .د استعفى منل د جمهوري رياست د مرستياالنو -10

امنيت او سرې مياشتې د رئيسانو  په تأييد د وزيرانو، لوى څارنوال، د مرآزى بانك، د ملي د ولسي جرګې -11
  .منلى عفټاآل او د هغوى عزلول او د است

  .د ولسي جرګې په تأييد د سترې محکمې د رئيس او غړيو ټاکل -12
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لوړ  امنيت د منصبدارانو او د و، پوليسو، د مليد قانون له حكمونو سره سم د قاضيانو، د وسله والو ځواآون -13
  .رتبه مامورينو ټاآل، تقاعد ورآول، د استعفى منل او عزلول

  .مؤسسو آې د افغانستان د سياسي نماينده ګيو د مشرانو ټاآل په بهرنيو هېوادونو او نړيوالو -14

  . په  افغانستان کې د بهرنيو سياسي نمايندګانو د باور ليکونو منل -15

  .د قوانينو او تقنيني فرمانونو توشېح آول -16

  .د قانون له حكمونو سره سم د دولتونو ترمنځ د معاهدو د عقد لپاره د باورليكونو ورآول -17

  .د قانون له حكمونو سره سم د جزاګانو تخفيف او بخښل -18

  .د قانون له حكمونو سره سم د مډالونو، نښانونو او افتخاري لقبونو ورآول -19

  .سمون په منظور، د قانون له مخې، د آمېسيونونو جوړول د هېواد د اداري -20

   .په دې اساسي قانون آې نور راغلي واآونه او وظايف -21

   :نقض

په دې جمهوري رياست اساسي قانون د اجراء څارل د جمهور رئيس دنده ده خو  د حکم له مخې فقرې د لومړۍ د
 د. اساسي قانون نقض کړی دی په ځينو مواردو کې حتی په خپله يې کې پاتې راغلی او مهمه او اساسي دنده

سي کرښې دملي شورا په هيواد دسياست اسا جمهور رئيس موظف دی چې دفقرې له مخې  ٢همدې مادې د 
له خوا  تسايي رجمهورکاله تيريږي د ١۴اساسي قانون له انفاذ نه  تصويب وټاکي، خو په داسې حال کې چې د

. ملي شورا ته نه ده وړاندې شوېسياست د اساسي کرښو طرحه په بېالبېلو برخو کې د هېواد د کورني او بهرني 
په تېرو ساتلو لپاره الزم تدابير نيسي خو  مکني تماميت ددفاع او ځټ جمهور رئيس د هيواد د فقرې پربنس ۵د 

و کال پرله پسې توغنديزو بريدونو په اړه په دواړو دورو کې د جمهوري رياست د مقام ي پاکستان د دکلونو کې 
مشر خو ولس ولسي جرګې په تاييد  ټاکل کېږي فقرې له مخې وزيران د ولسمشر لخوا د ١١د . واقدام کمزوری و

د . سرپرست په توګه ساتلي دي ه موده دپه دوامداره توګه د ولسي جرګې له خوا رد شوي کسان له کال څخه زيات
اشرف غني د واکمنۍ په درې کلونو کې اکثريت وزارتونه د زياتې مودې لپاره د  اوسني ولسمشر ډاکټر محمد

  .ديسرپرستانو له خوا اداره شوي 

    رعايت د هېواد د لوړو مصلحتونو 
   :ماده ۶۶

جمهور رئيس په دې اساسي قانون آې د راغلو واآونو د عملي آولو په برخه آې د افغانستان د خلكو لوړ "
جمهور رئيس نشي آوالى چې د قانون له حكمه پرته دولتي ملكيتونه او شتمنۍ  .مصلحتونه په پام آې نيسي
آار په دوران آې له خپل مقام څخه په ژبنيو،  جمهور رئيس نشي آوالى د خپل. وپلوري او يا يې وبخښي

  ".ييزو، قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي سيمه

   :نقض  

خلکو  لوړ مصلحتونه په پام کې نيسي او نه شي  افغانستان د کې د خپلو واکونو په عملي کولو جمهور رئيس د
خو په زياتو مواردو کې د  .وپلوري اويا يې وبخښيه او شتمنۍ قانون له حکمه پرته دولتي ملکيتون کوالی د

ملي مصالحو سره سمې نه وې، په تېره او اوسنۍ دوره کې د دولتي ملکيتونو او  جمهور رئيس پرېکړې د
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جايدادونو د ساتنې په برخه کې داسې جدي اقدامات نه دي شوي، چې د زورواکو له السه د دولتي ملکيتونو د 
  . ر تمام شيموثکې راخالصو په برخه 

 

  د جمهور رئيس د محاکمې لپاره د اساسي قانون د حکم د تطبيق د زمينې نه برابرول 
  : ماده ۶٩

د  پر جمهور رئيس. ىددې مادې د احكامو مطابق مسئول د اندېړجمهور رئيس د ملت او ولسي جرګې په و"
برخې له  يمېد در ټولو غړيوبشري ضد جرمونو، ملى خيانت يا جنايت د ارتكاب تور لګول د ولسي جرګې د 

ه د دوو برخو د رايو له خوا څخله دريو  يوټولو غړد ولسي جرګې د  ښتنهآه چېرې داغو. آېداى شي وښتلخوا غ
 ټولو غړيواتهام د  ې جرګې منسوب شويآه لوي .تأييد شي، ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي

ښه او موضوع جمهور رئيس له وظيفې څخه ګو ،رايو په اآثريت تصويب کړي برخو د وله دريو څخه د دو
يو ړ، دسترې محكمې له دريو غيو غړيومحكمه د ولسي جرګې له در ځانګړې. ځانګړې محكمې ته سپارل آيږي

هغه شخص له خوا چې د لوې  د دعوی. ږېيړجو څخهرئيس  آي او د مشرانو جرګې لهټاچې لويه جرګه يې 
ماده آې راغلي ) تمهاووه شپې(په دې حالت آې د دې اساسي قانون په  .ېټاآل آيږي، اقامه آيږجرګې له خوا 

  . حكمونه تطبيقيږي

 

   :نقض

کوم حالت که څه هم تر اوسه پورې داسې . د اړتيا په وخت کې د جمهور رئيس د محاکمې ميکانيزم تنظيموي
ګه په جمهور رئيس باندې د بشري ضد جرم، ملي خيانت او يا جنايت نه يو مخامخ شوي، چې په رسمي تو سره

حکمونو ته د تطبيق د زمينو برابرول د قانون د مال حالت کې د اساسي قانون ټولو تور ولګيږي، خو په يو نور
ه اساسي قانون کې تعريف شوي، په يو عادی حالت هغه ميکانيزمونه او جوړښتونه، چې پ. حاکميت يوه اړتيا ده

کلونو حاکميت  ١۴دا چې د اساسي قانون د . کې د حقوقي نظام د يوې برخې په توګه بايد د تطبيق زمينې ولري
قانون نقض دی بلکې په  په دوره کې د ولسواليو د جرګو ټاکنې نه دي شوي، نه يوازې دا چې دا پخپله د اساسي

  . دی کې يې د اساسي قانون د حکم د تطبيق زمينه او امکان له منځه وړی) ر رئيس د محاکمېد جمهو(دې برخه 
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  حکومت :څلورم فصل

  د حکومت جوړښت 
   :ماده ٧١

او وظايف د وزيرانو شمير . ندې آار آويدى چې د جمهور رئيس تر رياست ال ړه جوڅخحكومت له وزيرانو "
  ".يد قانون له ليارې تنظيميږ

   : نقض

کال له  ١٣٩٣يو دا چې جمهور رئيس ښاغلي محمد اشرف غني د .  په دې ماده کې دوه برخې نقض شوي دي
ټاکنو وروسته حتا مخکې تر دې چې د جمهور رئيس په توګه لوړه وکړي، د حکومت په جوړښت کې يې د 

د  وکړه س په توګه يې لوړهاجرائيه رياست په نامه يو تشکيل ومانه او بيا وروسته له دې چې د جمهور رئي
او اجرائيه رئيس ته يې د حکومت د مشرتابه يې د اجرائيه رئيس څوکۍ جوړه اساسي قانون د دې مادې په خالف 

له هغه وروسته د حکومت وزيران يا حکومت د اجرائيه رئيس تر . يا رياست په برخه کې ځينې واکونه ورکړل
په داسې حال کې چې د اساسي قانون د حکم له مخې حکومت يو رياست الندې د وزيرانو شورا غونډې کوي، 

ظايف بايد د وله بلې خوا د دې مادې د حکم له مخې د وزيرانو شمېر او .  مشر لري او هغه جمهور رئيس دی
موږ تر اوسه پورې داسې کوم قانون چې د وزارتونو  شمېر تنظيم کړي نه دی تصويب . ظيم شينقانون له مخې ت

  . لت د اساسي تشکيالتو قانون چې دا برخه هم بايد تنظيم کړي په عمدي توګه ځنډول کيږيد دو. کړی

 :د وزيرانو لوړه او ژمنه
   :ماده ٧۴

  :ه آويړلو اندې، الندينۍړوزيران د وظيفې له پيله مخكي د جمهور رئيس په و"

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

اساسي قانون او د افغانستان  لي دين د حكمونو حمايت، دڅسپېه آوم چې د اسالم د ړپه نامه لو) ج( ید لوى خدا"
تيا او د خلكو د ملي وحدت ړمكنۍ بشپځعو د حقوقو حفاظت د افغانستان د خپلواآۍ، باد نورو قوانينو رعايت، د ات

 سرته ښتينولۍوظيفې په رې او خپلې راسپارل شو حاضر ګڼم) ج(آې خداى  لولو اعماټو او په خپلو ړمساتنه وآ
  ."رسوم

   :نقض 

همدې مادې مطابق سوګند شوی خو يو زيات شمېر وزيرانو  له خوا دوزيرانو  ظاهرًا د جمهور رئيس په شان د
. اساسي قانون او نور قوانين يې نقض کړي. سوګند کې يې کړي نه دي ترسره کړې هغه ژمنې او وعدې چې په

د افغانستان د ادارې بد وضعيت د  . حقونو او ملي ګټو ساتنه يې نه ده کړې خلکو د خپلواکۍ، د ،ملي حاکميت د
) وزيرانو ( کلونو کې د مرکزي ادارې د واحدونو په سر کې مسئولو کسانو ١۴دې څرګندونه کوي، چې په تېرو 

  . پلې دندې او ژمنې په سمه توګه سرته نه دي رسولېخ

  :د حکومت دندې او مکلفيتونه
   :ماده٧۵ 

  :حكومـت ال ندينۍ وظيفې لري"
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  .و عملي آولړمحكمو د قطعي پرېك ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د احكامو او د - 1

  .لنه آې د افغانستان د حيثيت او ګټو ساتلټويواله ړه دفاع او په نڅختيا ړبشپ ځمكنۍساتل، له  د خپلواکۍ - 2

  .لړو فساد له منځهاز اداري نګول او د هر رټيد عامه نظم او امن  - 3

  .ساتلمالي وضعې تنظيمول او دعامه شتمنۍ  دجې ترتيبول، د دولت دبود  - 4

  .زو، فرهنګي، اقتصادي او تكنالوژيكي د پرمختيايي پروګرامونو طرح او تطبيقلنيدټو - 5

 بپه باد مهمو پروګرامونو  لپه پاي آې د سرته رسيدلوچارو او د نوي مالي آا لته د مالي آا ملي شوری - 6
  .ارش ورآولګز

 ګڼلد هغو نورو وظيفو ترسره آول چې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو له مخي د حكومت له وظيفو څخه  - 7
  .شويدي

   :نقض

او  عامه نظم. مکنۍ بشپړتيا دفاع وکړيد هيواد له خپلواکۍ او ځ. بيق کړيحکومت مکلف دی اساسي قانون تط
توانېدلى،  يدې نه داوسه په  تر حکومت خو ،عامه شتمنۍ وساتي منځه يوسي اوامن ټينګ کړي، اداري فساد له 

. امنيت راولي، اداري فساد له منځه يوسي او د عامه شتمنيو ساتنه وکړيسراسري او ډاډمن چې په هېواد کې 
په . فساد دی اداري فساد زياتيږي، مهم المل يې په خپله د وزيرانو په وجود کې. ورځ په ورځ امنيت له منځه ځي

هغه بنسټونه چې د اداري فساد په وړاندې . ادارو څرګندونې خواشينونکې دي دې اړه اداري فساد سره د مبارزې
 نو کې يې معلومات دا په ډاګه کوي،ځينو سروې ګانو او څېړنيزو رپوټومبارزې په برخه کې فعاليت کوي په  د

  . دا حالت د دې مادې د ناسم تطبيق پايله ده. يچې حکومت خپلې دندې په سمه توګه سرته نه دي رسول

  :د وزيرانو محاکمه
  : ماده ٧٨

سي و جرمونو متهم شي، موضوع ددې اسارضد جرمونو، ملي خيانت او يا په نو آه چېرې وزير په بشري"
  ".يسپارل آيږ محكمې ته ځانکړېمادې په رعايت ) يو سلو څلور دېرشمې(قانون د 

   :نقض

د قانون د حاکميت  نظام کېپه حقوقي .  محکمې ته محول کيږي) خاصې( تورن شي موضوعکه وزير په جرم 
لپاره تر ټولو مهم بحث دادی، چې د قوانينو د تطبيق لپاره زمينې رامنځ ته شي او داسې يو بستر مهيا شي، چې د 

لخوا د جمهور رئيس   سره له دې چې په تيرو کلونو کې څو وزيران د . قوانينو د تطبيق لپاره الره پرانيزي
نه او په اړه يې تحقيق  شوی خو شوي  او څارنوالۍ ته پېژندل په تور له دندو ګوښهاو اداري فساد اختالس 

د دې قضيو د تحقيق د پايلو په اړه معلومات نه دي وړاندې  .يوازې دا چې خاصه محکمه نه ده جوړه شوې
مينات نه دي رامنځ که څه د خاصو محکمو د تشکيل او واک قانون نافذ شوی، خو عمًال داسې عملي تض .شوي

د درنو جرمونو  عدلي قضائي مرکز کې يو زيات . وزيرانو محاکمې ته الره خالصه شي ته شوي، چې د تورنو
صالحيت موضوع ده  شمېر قضيې تر تحقيق الندې دي، چې وزيران په کې مسئول دي، خو دا چې د قانوني

يا د خاصو محکمو د مه نه ده، چې آدا ال معلو. تحقيقات يوازې له وزيرانو پرته د نورو کسانو په اړه روان دي
دا چې دا محکمه عمًال نه ده جوړه شوې په . په اړه تحقيقات پيل شوي او که نهقانون له مخې د هغو وزيرانو 

  .  له منځه وړل دي واقعيت کې د اساسي قانون د تطبيق د زمينې



46 
 

   :د تقنيني فرمانو واک
   :ماده ٧٩

پر اساس تيا ړا بودجې او مالي چارو پرته، د بيړنۍحكومت آوالى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت آې له "
تقنيني . تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته د قانون حكم پيدا آوي. يتقنيني فرمانونه ترتيب کړ

 ندېادو آې هغې ته وړږپه او ځويدو وروسته د دېرشو ورړې ترجوملي شوری د لومړۍ غونډد فرمانونه بايد 
  ".له خوا رد شي، اعتبار نه لري او آه د ملي شوری شي

   :نقض  
وو شرطونو په تحقق سره په پورتنيو استثنايي حاالتو کې د ت لږ تر لږه د درېې چې دغه صالحيپه داسې حال ک

اعمال وړ دی، په دې وروستيو درې کلونو کې جمهوري رياست عمدًا او قصدًا ځينې قوانين د ملي شورا تر 
  . او بيا يې د رخصتيو په وخت کې د تقنيني فرمان په توګه السليک او نافذ کړي دي. رخصتيو پورې ځنډولي دي

خپلواک کميسيون او د ټاکنيزو شکايتونو د خپلواک کميسيون د تشکيل، دندو او واکونو قانون په اړه د  د ټاکنو د
ګڼه تقنيني فرمان د افغانستان د ) ١۵٩(نېټې  ٩/١٢/١٣٩۴افغانستان د اسالمي جمهوريت د جمهور رئيس د 

  : په الندې ډول دي، چې داليل يې  ومې مادې له حکم سره په مخالفت کې و) ٧٩(اساسي قانون د 

مه ماده حکم کوي، چې حكومت آوالى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت آې له بودجې  ٧٩د اساسي قانون 
، بيړنۍ اړتيا يا استعجاليت هغه وخت او مالي چارو پرته، د بيړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب آړي

ې کاري برخه کې قانون موجود نه وي او حکومت د مطرح کيږي، چې په يوې موضوع يا د دولت په ځانګړ
دا داسې يو حالت دی، چې عاجل . حقوقي تشې د ډکولو په موخه د چارو د تنظيم لپاره تقنيني فرمان صادر کړي

ضرورت دومره مهم وي، چې حکومت نه شي کوالی د ملي شورا د تعطيل د دورې تر پای ته رسېدو پورې 
ده، چې اساسي قانون د هغو احتمالي حقوقي تشو د ډکولو لپاره چې په پايله کې يې انتظار وکړي، په همدې اساس 

ممکن د دولت ځينې چارې له رکود سره مخامخ شي، حکومت ته د تقينيني فرمانونو د ترتيب او صادرولو واک 
د ټاکنيزو ورکړی، خو په دې برخه کې بيړنۍ اړتيا نه ليدل کېده ، ځکه چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون او 

مه ) ١۵(کال د زمري د مياشتې په  ١٣٩٢شکايتونو د خپلواک کميسيون د تشکيل، دندو او واکونو  قانون چې د 
ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی تر هغه وخته نافذ  و او د ټاکنيزو کميسيونونو د تشکيل، دندو )  ١١١٢(نېټه په 

مې مادې د هغه طبيعي  ٧٩د اساسي قانون .  موجوده نه وه او واکونو د تنظيم په برخه کې هېڅ ډول حقوقي تشه 
حالت وړاند ليدنه کړې، چې ملي شورا د تعطيل په حالت کې وي او په دې وخت کې د عامه خدماتو او دولتي 
چارو د تنظيم لپاره د حقوقي تشې د ډکولو لپاره قانون ته بيړنۍ اړتيا موجوده وي، خو د افغانستان حکومت په 

توګه جمهور رئيس په دې برخه کې  د قانون له حکم څخه د خپل واک د زياتولو لپاره استفاده وکړه  او ځانګړې 
ځينې موارد چې ملي شورا ورسره موافقه نه لري، عمدًا او قصدًا د ملي شورا د تعطيل ورځو ته ځنډوي او په 

په دې اساس په . ي ناوړه استفاده کويواقعيت کې له دې صالحيت څخه، چې بايد په استثنايي حاالتو کې اعمال ش
دې مورد کې بيړنۍ اړتيا مفهوم نه پيدا کوي او د استثنايي قانوني صالحيتونو څخه دناوړه استفادې زمينه 

  . ، چې دغه تقنيني فرمان بيا وروسته د ملي شورا له خوا رد شو.د يادونې وړ ده. مساعدوي

د نېټه  ١٢/١٢/١٣٩۵د جزاء کود په  . په اړه تقنيني فرمان دیپه دې برخه کې يوه بله موضوع د جزاء د کود 
نېټه توشيح کړ او د توشيح په فرمان کې يې  ١۴/١٢/١٣٩۵جمهور رئيس په . کابيني د مجلس له خوا تصويب شو

مياشتې  ٩د جمهور رئيس په فرمان کې د . مياشتې وروسته له خپرېدو نافذ دی ٩دا هم وليکل، چې دا قانون 
په داسې حال کې چې د تقنيني فرمان د صدرو . دونه د دې ښودنه کوي، چې دا يو عاجل ضرورت نه ومودې يا

  . صالحيت په عاجله اړتيا پورې مشروط دی



47 
 

مادې له مخې د تقنيني  ٧٩د مخابراتي خدمتونو د محصول په هکله تقنيني فرمان، چې موضوع يې مالي وه، د 
مادې د حکم خالف په مالي  ٧٩نه بلل کيږي، خو جمهور رئيس د  فرمان په توګه د حکومت له واکونه څخه

  . موضوع کې تقنيني فرمان صادر کړ

   :د قومي تعصباتو او تبعيض ممنوعيت
  :ماده ٨٠

زو، قومي، مذهبي او ګوندي ييپه ژبنيو، سيمه  څخهوزيران نشي آوالى د خپل آار په دوران آې له خپل مقام " 
  ".ملحوظاتو ګټه واخلي

   :نقض

 .چلن کړی دیسيمه ييزو اومذهبي ، قوميبني، ژخپلو چارو کې په  نوډېرى وزيراپه تېرو کلونو کې د حکومت 
په دواړو دورو کې . ګومارل شوي وزير له ډلې يا قوم څخه  د ډېر مامورينوزارت  هر دپه لومړيو وختونو کې 

   .مادې نقض ته الره هواره کړې دهخوا په قومي ډلو د وزارتونو وېش هم د دې ه ل انوجمهور رئيسد 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

 

 
  



48 
 

  ملي شورا :پنځم فصل

 د ملي شورا د غړو له خوا د رايو د اظهار په وخت کې د ملي مصلحتونو رعايت 
  : ماده ٨١

، د ستر تقنيني اورګان په توګه د افغانستان د خلكو د ارادې د اسالمي جمهوري دولت ملي شوری ند افغانستا"
ونې په وخت آې، د افغانستان د څرګندرايې د  د د شوری هر غړی .آوي ټول ملت نمايندګييه ده او د ښکارندو

  ".آيټا ورخلكو عمومي مصلحتونه او سترې ګټې د خپل قضاوت مح

   :نقض

قضاوت  افغانانو عمومي مصلحتونه او سترې ګټې د ملي شورا هر غړی د رايې څرګندولو په وخت کې د د
افغانستان سترې  د مشرانو او ولسي جرګې يو شمېر غړو د رايې څرګندولو په وخت کې د خو. ګرځوي محور

د وزيرانو په عزل او تقرر او د . يې نظر او رايه ورکړې ده ملي ګټو پرضد ګټې ترپښو الندې کړي او حتی د
.  دی رسولی مسووليت يې سرته نه اعمالو د څارنې پرمهال ځينو وکيالنو بې غوري کړې او خپل حکومت پر

تی د پيسو په اخېستو تورن پخپله د ولسي جرګې غړو له خوا د تائيد او استيضاح په وخت کې ځينې وکيالن ح
 ينو وکيالنو له خوا د ځانګړو قومود ولسي جرګې په بحثونو کې د قومي مسايلو راپورته کول او د ځ. شوي دي

د نفوسو د احوالو د ثبت قانون په اړه په ولسي . سره د مخالفت موضوع د ملي يووالي سره مخالف عمل دی
جرګه کې د ځينو بحثونو محتوا ته په پام سره ويالی شو، چې نه يوازې دا چې د افغانستان ملي هويت ته 

نقض عمده  سپکاوی شوی بلکې د داسې بحثونو مطرح کول، چې ملي يووالي ته زيان رسوي د اساسي قانون د
د اطالعاتو او فرهنګ وزير وروسته له خپلې استعفا په يوې اوږدې ليکنې کې د  د اوسني حکومت . مثالونه دي

ولسي جرګې له غړو سره د خپلې ناستې يو رپوټ خپور کړ، چې په ولسي جرګه کې وزيرانو ته د رايې ورکولو 
  . په وخت کې د پراخ مالي فساد څرګندونه يې کوله

  

  د ولسي جرګې انتخابات 
   :ماده ٨٣

د ولسي جرګې د . د ولسي جرګې غړي د خلکو  د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو انتخاباتو له الرې انتخابيږي"
نوې  ي اوته رسيږ ىه وروسته پاڅخد انتخاباتو د نتيجو د اعالن  په لومړۍ نېټه ښآـال د چنګا ځمآار دوره د پن

ځو پورې موده آې خه ترشپيتو ورڅه دېرشو د ولسي جرګې د دورې ترختمېدو د مخه ل. په آار پيل آوي یرشو
 حوزې د نفوسو د شمېر په تناسب هرې شمير د يود ولسي جرګې د غړ .يبات آيږيو انتخاد ولسي جرګې د غړ

ط مسايل د انتخاباتو په قانون ومرب ورسره نور تي حوزې اوباانتخا. آسانو پورې دى )250(زيات نه زيات تر 
لو ټوتدبيرونه ونيول شي چې انتخاباتي نظام د افغانستان د  ه قانون آې بايد داسېانتخاباتو پ د. يټاآل آيږآې 

ول ډه په اوسط څخي او د نفوسو په تناسب دې له هر واليت ړخلكو لپاره عمومي او عادالنه استازيتوب تأمين آ
  .يښځينه وآيلې په ولسي جرګه آې غړيتوب ترالسه کړ هدو لږه تر لږ

   :نقض

کار موده د پنځم  زادو، عمومي، سري او مستقيمو ټاکنو له الرې رامنځ ته کيږي، دولسي جرګې دولسي جرګه د آ
ـــ  ٣٠کال د چنګاښ دمياشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسيږي او ټاکنې د تقنيني دورې له پای ته رسيدو مخکې له 

مومي او خلکو ع ونيول شي، چې د دانتخاباتو په قانون کې بايد داسې تدابير. ورځو په منځ کې ترسره کيږي ۶٠
په تيرو انتخاباتو کې د پراخو درغليو او السوهنو له امله د د ولسي جرګې خو . ته کړيعادالنه استازيتوب رامنځ

ل کېدو او امنيتي ستونزو په ځينو سيمو کې د انتخاباتي مرکزونو د تړ خلک. عادالنه انتخاباتو اصول نقض شوي
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د ولسي جرګې دکار دوره له ټاکلي وخت نه څومياشې ځنډول شوې ده او په  .محروم شويرايې له حقه  د له امله
   . تيرو دوو دورو ټاکنو کې انتخاباتو د خلکو عادالنه او عمومي استازيتوب نه دی رامنځته کړی

د جمهور رئيس محمد اشرف غني د جمهوري رياست په دوره کې چې د ولسي جرګې د کار دوره د دې مادې له 
باالخره جمهور . مخې بشپړه شوه، دولت د ټاکنو کميسيون ته اجازه ور نه کړه، چې د ولسي جرګې ټاکنې وکړي

وو د ولسي ک همدا اوس چې موږ په دې رپوټ کار. رئيس د يو حکم په وسيله د ولسي جرګې دوره تمديد کړه
دا موضوع د . نقض ښودنه کوي چې د همدې مادې د څرګند. جرګې کاري دوره تر اوم کال پورې رارسېدلې ده

د ټاکنو لپاره د د واليتي جرګو او ولسي جرګې .  ولسي جرګې د پرېکړو په مشروعيت هم منفي تاثير لري
 . و استازيتوب ونه کړيوونکوسعت د دې سبب شوی، چې ولسي جرګه د اکثريت رايه ورکانتخاباتي حوزو 

قانون له مخې پای ته رسېدلې، او د ولسي جرګې غړي،  د دې له امله، چې د ولسي جرګې کاري دوره د اساسي
د اساسي قانون له مخې د هغو صالحيتونو د اعمال حقوقي مشروعيت نه لري، چې د شورا په فصل کې راغلي 
دي او له بلې خوا د مشرانو  جرګې د انتصابي غړو موده بشپړه شوې او د ولسواليو د جرګو استازي هم به 

، په واقعيت کې د ملي شورا حقوقي مشروعيت د اساسي قانون له احکامو سره برابر نه مشرانو جرګه کې نشته
د حکومت وزيرانو ته داسې . دی، ويالی شو، چې د د اساسي قانون پنځم فصل ټول د نقض په حالت کې دی

اساسي  دا حالت په. ولسي جرګې د تاييد رايه ورکړې، چې د دندې له مودې يې دوه  کاله زيات تير شوي دي
  .  قانون کې د حکومت د فصل د د ډېرو زياتو مادو د نقض سبب شوی دی

   :د مشرانو جرګې ترکيب
  : ماده ٨۴

  :ټاآل کيږيول انتخاب او ډندې ړي په الد مشرانو جرګې غ"

  .لورو آلونو لپارهڅخه يوتن د مربوطې جرګې په انتخاب، د څيو ړد هرې واليتي جرګې له غ - 1

  .خه يو تن، د مربوطو جرګو په انتخاب، د دريو آلونو لپارهڅيو هر واليت د ولسواليو د جرګو له غړ د - 2

ون د هېواد له ډمعلولينو او معيوبينو د دوو تنو او آوچيانو د دوو تنو استازيو په ګ ي دپاتې درېيمه برخه غړ - 3
جمهور رئيس له دې  .يټاآل کيږس له خوا يرئو آلونو لپاره د جمهور ځخه د پنڅخبيرو او تجربه لرونكو آسانو 

ي په هغه شخص چې د مشرانو جرګې د غړي په توګه انتخابيږ .آيټا ښځېوس ځپن وآېخه په سلڅاشخاصو 
آل ټاى د قانون له حكمونو سره سم بل شخص ځاده پر يتوب له السه ورآوي او دړمربوطه جرګه آې خپل غ

  " .يږآې

   :نقض
 دپه دواړو دورو کې او وڅخه د دې مادې پرخالف و له پيلن ترکيب آ ګېمشرانوجرد ملي شورا  دافغانستان د
راوستل د درې کلونو لپاره يواستازى مشرانوجرګې ته  ځاى له واليتي جرګو څخه يو پر استازو ولسواليو د

 نځه کاله دځڼډيدو له امله حتی پ ټاکنو د غړو حتی څلورکاله او د واليتي جرګو دناقانونه غو همد خو .یشو
څلوروکلونو لپاره وي خو د  ګانو استازي دشورا واليتي په مشرانو جرګه کې د. مشرانو جرګې غړي پاتې شوي

چې  دا. له امله دې استازو ترپنځو کلونو پورې خپلو دندو ته دوام ورکړی دی ټاکنو د ځنډولو واليتي شوراګانو د
رګه کې دنده ترسره کوي، د دوی رايې، تصاميم او د حکم خالف په مشرانو ج دا استازي د اساسي قانون د

کال کې د واليتي جرګو ١٣٩٣دا چې په  . قوانينو تصويب، د هېواد حقوقي نظام مشروعيت ته صدمه رسوي
ټاکنې د جمهوري رياست سره يو ځای ترسره شوې، او وروسته د ټاکنو خپلواک کميسيون غوښتل، چې د پخوا په 

تازي هم د واليتي جرګو په انتخاب راولي جمهور رئيس محمد اشرف غني د دې اقدام شان د ولسواليو جرګو اس
مخه ونيوله چې په خپل ذات کې ښه اقدام دی، خو دا چې د ولسواليو جرګو ټاکنو ته يې الره هواره نه کړه او د 
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مشرانو جرګه کې د ټاکنو کميسيون هم په دې اړه کوم اقدام ونه کړ، د اساسي قانون نقض الهم دوام لري، په 
  . ولسواليو څوکۍ تشې پاتې دي او ترکيب له اساسي قانون سره برابر نه دی

د جمهور رئيس له خوا انتصاب خبيرو او باتجربه کسانو له منځه  درېيمه برخه غړي د د مشرانو جرګې يو پر
تجربې اصل نقض  مواردو کې دراضي ساتلو لپاره په ځينو  رئيس د خپلو موئتلفينو د جمهور پخواني خو . کيږي
ټاکل شوې  هسره له دې چې د انتصابي غړو د خدمت موده پنځه کال. و ناخبير کسان يې انتصاب کړي ديکړی ا

کاري موده تمديد کړه او په دې توګه دا هم د اساسي يس د مشرانو جرګې د انتصابي غړو خو اوسني جمهور رئ
    .مادې د نقض يو څرګند مثال دی ٨۴قانون د 

   :د ولسي جرګې د غړيتوب شرايط
    :ماده ٨۵

ره، دا الندې صفتونه بيسرآونكو پر شرطونو ټاي، د ږآل آيټايد يا وب ته آانديتچې د ملي شوری غړ څوکهغه "
  :هم  بايد ولري

تابعيت يې د افغانستان د دولت  نېټې لس آاله پخوا يا تعيين تر يا لږ تر لږه د آانديديدو وي د افغانستان تبعه - 1
  .وي ىړترالسه آ

محكوم  څخه په محرومۍد محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو  - 2
  .شوى نه وي

يو د آانديديدو يا ړه ويشت آاله او د مشرانو جرګې غځد عمر پن ځو په ورد ولسي جرګې غړيو د آانديديد - 3
  . ي ويړآ آاله بشپړيرش ه دځد عمر پن ځټاآني په ور

   :نقض 

عالم شاهي په نامه يوې ايرانۍ ښځې،  بي بي راحله کبرا ولسي جرګې ټاکنې کېدلې د چې د د لومړي ځل لپاره،
ملي امنيت عمومي  د څېړنو په پايله کې د. ،  ولسي جرګې ته الر وموندهوونصيريان  چې اصلي نوم يې کبرا

کډوالو عالي  ملګروملتو د د غزني واليت، د ثبت رياست، احوالو د د نفوسو وزارت د دکورنيوچارو رياست،
افغانستان تابعيت نه لري، نوموړې مېرمن  چې کبرا نومې ايرانۍ ده او دتاييد کړه، کميشنرۍ، دانترپول پوليسو

رانۍ پناه اي کډوالو په عالي کمشنرۍ کې د ملګرو ملتونو د هرات په واليت کې د افغانستان ته له راتلو سره سمه د
 وه، خوعدلي قضايي ارګانونو ته وړاندې شوې  نوموړې د ايرانۍ تذکرې کاپي  د، وه ثبتغوښتونکې  په توګه 

چې بريالۍ  ،دويم ځل لپاره هم کانديده وه او د. ترپايه په ولسي جرګې کې پاتې شوهد تېرې پارلماني دورې هغه 
نو د نورو نوکميسيواو شکايتونو ټاکنو د او شوېنقض م مه ماده ه٨۶اساسي قانون  قضيه کې د دېپه . نه شوه

  .نه وو څېړليانتخاباتي اسناد  کانديدانو له شکايتونو سره سره دنوموړې

  :د ولسي جرګې واکونه
   :ماده ٩١

  :واآونه لري ځانکړيولسي جرګه ال ندې "

يمې مادې له حكم سره سم تصميم   خه د استيضاح په برخه آې ددې اساسي قانون د دوه نويڅله هر يوه وزير  - 1
  .نيول

  .دجې په باب تصميم نيولبود پرمختيايي پروګرامونو او دولتي  - 2
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    .ردول ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم د مقرريو تأييد يا - 3

   :نقض

له خو په څو مواردو کې چې د جمهور رئيس . ولسي جرګه له قانون سره سم د مقرريو د رد يا تاييد واک لري
خوا وړاندې شوي وزيران د ولسي جرګې له خوا رد شوي، جمهور رئيس د قانون خالف په مياشتو او کلونو 

  .دسرپرستانو په توګه ساتلي او دولسي جرګې پرېکړو ته يې درناوی نه دی کړی
چې کله ولسي جرګې د اساسي قانون د احکامو په پام کې نه نيولو سره، د چک او بيلنس قاعدې نه رعايت 

   .  يل دی ځينې کسان استيضاح کړي ديزمونږ اساسي قانون کې تسج

  :د وزيرانو استيضاح
   :ماده ٩٢

آه  .يړخه استيضاح وآڅله هر يوه وزير  آوالى شي،  پيشنهاديو د شلو فيصدو په وغ ټولولسي جرګه د "
نه  په وزير باندې د .يڅېړموضوع  جرګه د نه باور د رايېنه وي، ولسي  ړاندې شوې توضېح د قناعت وړو

ړيو د رايو په غ لوټود ولسي جرګې د  يهه وي، دغه راړداليلو وال پخو باور رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر
  ".ياآثريت صادريږ

    :نقض

او که استيضاح د قناعت وړ نه وي  کړيولسي جرګه واک لري، چې وزير د ځينو موضوعاتو په اړه استيضاح 
عتماد ابهرنيو چارو وزير د ولسي جرګې له خوا عزل شو او د نه  دپه تېره تقنيني دوره کې خو  ،هغه عزل کړي

سترې محکمې د تصميم نه وروسته وزير د  او دسترې محکمې ته ولېږله  موضوع رايه ورکړل شوه ولسمشر 
مقننه  قض او دصالحيت ن ولسي جرګې د جمهور رئيس له خوا دپخواني  دا د .څوکلونو لپاره بر حال پاتې شو

ې د نه وزيران د بودج ١٢د اوسني حکومت په وخت کې . قضائيه قوې مداخله وه يتونو کې دقوې په صالح
عدم اعتماد رايه يې ورکړه، خو وروسته له هغه هم دې وزيرانو د يو کال لپاره  د مصرف په دليل استيضاح او 

ت داسې يو کس دی چې کال مخکې عزل شوی دی، همدا اوس د بهرنيو چارو سرپرس. خپلو دندو ته دوام ورکړ
او څو نور . لې دندې ته دوام ورکړيخو د حکومت دننه معاملې او ناقانونه چارې د دې سبب شوي چې خپ

  . وزارتونه تر اوسه پورې سرپرستان اداره کوي

 :د وزيرانو استجواب
   :ماده ٩٣

 پوښتنېآلو موضوعاتو آې ټاخه په څو جرګو هر يو آمېسيون آوالى شي له هر يوه وزير ړد ملي شوري د دوا"
    ".يځواب ورکړشي شفاهي يا ليكلى  آوالی ېترې شو ښتنهچې پو څوکهغه  .يړوآ

   :نقض

خو په . وعاتو کې له وزيرانو پوښتنې وکړيدملي شورا د دواړو جرګو کميسيونونه کوالی شي په معينو موض
ته له ورتلو ډډه کړې اوپه خپلو چارو  اوسنۍ تقنيني دوره کې يو شمېر وزيران د ملي شورا کميسيونونوتېره او 
په خاصه توګه د مشرانو جرګې کمېسيونونه لري، ځکه چې د  دا ستونزه. نظارت مخه نيولې ده ملي شورا د يې د

دې سره د مشرانو جرګې هغوی صالحيت د اجراء ضمانت نه لري، وزيران له دې حالته په سوء استفا
 .کميسيونونو ته نه حاضرېږي

  :چارو کې د قانون د طرحې وړانديز په مالي
  : دهما ٩۵



52 
 

آې د سترې محكمې  قضايي چارو د تنظيم په برخه يو او دت يا د شوری د غړد قانون د طرحې پيشنهاد د حكوم"
په برخه آې د قانون د طرحې پيشنهاد ي چارو د بودجې او مال .شي ىاندې آېداړله ليارې وله خوا د حكومت 

  ".کيږي يوازې د حكومت له خوا
  : نقض

. يږد دې مادې له مخې د بودجې او مالي چارو په برخه آې د قانون د طرحي پيشنهاد يوازې د حكومت له خواآې
ولو لرونكى وي، په دې ږعايداتو د ل دولت د نوي تكليف يا د پرمخې آه د قانون د طرحې پيشنهاد مادې له  ٩۶د 

که څه . هم پيشبينى شوى وي کانولو مدرپه متن آې د جبر پيشنهادي چې د ږشرط د آار په فهرست آې نيول آې
د طرحې موضوع واضح نه ده، خو دا د دولت د عايداتو د تنقيص  ءهم په دې برخه کې د مالي قوانينو د الغا

کړي، چې سې قوانينو د لغو کولو موضوع طرح چې د داد ملي شورا غړي نه شي کوالی، . موضوع مطرح ده
د مخابراتي خدمتونو د محصول په برخه کې د هم که څه . له امله د دولت عوايد له لږوالي سره مخامخ کيږي

ي ستونزه لرله چې په خپل ځای کې بحث ورباندې مې مادې له مخې حقوق ٧٩فرمان د  جمهور رئيس تقنيني
ره د ولسي جرګې له خوا تصويب جرګې له خوا په لږ تعديالتو سې دا فرمان د ولسي تر کومه ځايه چشوی، خو 

حکومت په وړانديز ممکن او قانوني يد لري، لغو کول يې يوازې د او د تطبيق په نتيجه کې يې دولت عواشو 
د ولسي  د ولسي جرګې يو شمېر غړو څه موده مخکې همدغه قانون د لغو کولو لپاره وړاندې کړ او بيا. دي

مو مادو د نقض  ٩۶او  ٩۵دا مورد که څه هم نهايي نه شو خو د اساسي قانون د . جرګې له خوا لغو اعالن شو
  . يو څرګند مثال دی

  :د قانون د طرحو وړانديز
  : ماده ٩٧

ولسي جرګه د بودجې او  اندې آيږي،ړى ولسي جرګې ته وړلوم پيشنهادد حكومت له خوا د قانون د طرحي "
وروسته ديو آل په له بحث  پيشنهادپور اخيستو او يا ورآولو  او د پيشنهادمالي چارو په شمول د قانون د طرحې 

ولسي  .ويځنډو هيوې مياشتې زياتاندې شوې طرح تر ړولسي جرګه نشي آوالى و .توګه تصويب يا ردوي
 ځورو مشرانو جرګه د پنځلسو .مشرانو جرګې ته سپاريطرح تر تصويب وروسته قانون شوي  د پيشنهادجرګه 
د دولت د هغو قوانينو، معاهدو او پرمختيايي  ملي شوری .تصميم نيسي دو آې د هغه په باره آېږپه او

غور  د عاجلټ انديز په بنسړيتوب ورآوي چې د حكومت د وړپروګرامونو په باره آې تصميم نيولو ته لوم
ړيو له خوا وشي، پيشنهاد خه ديوې د لسو غڅو جرګو ړنون د طرحې پيشنهاد له دواآه چيرې د قا .تنه آويښغو

ې جرګې د آار په فهرست آې نيول تأييد وروسته د هماغ يو ترړمې برخې غپنځ ې جرګې د يو پرړد نومو
   ".يآيږ

   :نقض

 ولسي جرګې خو د. يوې مياشتې زياته موده وځنډوي ولسي جرګه نه شي کوالی د قانون د وړانديز طرحه تر
د ملي شورا په ځانګړې . او تراوسه دا لړۍ روانه ده ځينې طرحې په مياشتو مياشتو ځنډول شويد قانون  لخوا

، دا چې غړي د زيات وخت لپاره په خپلو دندو کې د غونډو نصاب يوه لويه ستونزه دهتوګه د ولسي جرګې 
شوي قانوني طرحې د زيات وخت لپاره ځنډيدلي حاضر نه وي ډيری وخت داسې شوي، چې په اجندا کې نيول 

  . دي

  :د ملي شورا د غړو حقوقي مصئونيت
  : ماده ١٠٢

 ړیخه هغې جرګې ته چې متهم يې غڅى په يوه جرم متهم شي، مسئول مامور له موضوع ړغ آه د ملي شوری"
د مشهود جرم په مورد آې، مسئول مامور آوالى . شي ىالندې راتال ورآوي او متهم تر عدلى تعقيبدى، خبر 

په . نيسي يى دى تر عدلي تعقيب الندې راولي او وړيې غ ىله اجازې پرته چې د متهم د هغې جرګې شي
چې له  ىمكلف د ، مسئول مامورايجاب وکړي و حاال تو آې آه عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيفړدوا
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ه اتهام د شوری د آ .جرګې ته خبر ورکړي او تصويب يې ترالسه کړي ېړه نوموځنډخه بې له څموضوع 
څخه ترالسه د نيولو او توقيف اجازه د مربوطي جرګې له اداري هيئت  شي،  ځتهپه وخت آې رامن رخصتۍ

   ".يږاندې آېړته د تصميم نيولو لپاره و جرګې لومړنۍ غوندې ړېي او موضوع د نوموآيږ

   :نقض 

 ګڼل شوي او په اړه يې دغړي په بېالبېلو جرمونو تورن يا مظنون  ځينېکې د ولسي جرګې دوو دورو  په تېرو 
 د. عملي اقدام نه دی شویمحاکمې لپاره  تحقيق او تراوسه پورې يې د خوڅارنوالۍ له خوا داليل هم راټول شوي 

کولو خپل ځانونه له  ملي شورا غړي له خپل واک ځخه په ناوړه ګټې اخستنې د پارلماني مصئونيت په عنوان
معلوماتو له مخې د ولسي جرګې دتيرې دورې  د. قضايي تعقيب څخه ساتلي، تحقيق او محاکمې ته نه حاضريږي

څوتنه غړي د ځمکو په غصب، اختالس او نورو جرمونو تورن بلل شوي او د اوسنۍ دورې له پنځوسو زيات 
ميسيون له خوا لويې څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي، کد ټاکنيزو شکايتونو  غړي د انتخاباتي درغليو په تور

د پخواني حکومت په دوره کې د ولسي جرګې څو تنه غړي د ماليې . خوهيڅوک تحقيق ته نه دي حاضر شوي
وال له خوا تورن شول، څو تنه يې د کورنيو چارو وزير مجتبی پتنګ له خوا او په دې لوزير حضرت عمر زاخې
افي پروژو کې د باج اخستلو په تور تورن شو، خو په د پراختيا وزير له خوا په انکشيو دوره کې يو استازی د کل

  . دې اړه هيڅ عدلي او حقوقي اجراآت ونه شول

  :شورا په غونډو کې د وزيرانو ګډوند ملي 
   :ماده ١٠٣

هره  د ملي شوری .يړآې ګډون وآ په غونډو ېخه د هرې يوڅله دوو جرګو  یوزيران آوالى شي د ملي شور"
   " .يړوآ ښتنهې ته د وزيرانو د حاضريدو غوجرګه آوالى شي خپلې غونډ

   :نقض

خو په تېرو څوکلونو  .ملي شورا هره جرګه کوالی شي خپلې غونډې ته د وزيرانو د حاضرېدو غوښتنه وکړي د
 توګه دکې يو شمېر وزيران د ملي شورا غونډو ته د توضيحاتو لپاره غوښتل شوي خو وزيران په ځانګړې 

جرګه د وزيرانو د عزل او تقرر واک نلري وزيران  چې مشرانو دا. مشرانو جرګې غونډوته نه دي حاضر شوي
  .  په دې توګه اساسي قانون نقضوي يې پرېکړو او صالحيتونو ته درناوی نه کوي او

  

  :لي شورا  د ودانۍ حقوقي خونديتوبد  م

  : ماده ١٠۵

ه د ملي شوري لس تنه غړي يې د سري لږ تر چې د مجلس رئيس يا لږ علني دي، مګر دا د ملي شوری غونډې"
  ".ته ننوزي آوالى چې په زور د ملي شوري ودانۍ نشي هيڅوک .ي او جرګه دا پيشنهاد ومنيتوب پيشنهاد وکړ

  : نقض
ولسي جرګې د  خو دوه کاله وړاندې چې د. ملي شورا ودانۍ ته ننوزي هيڅوک نه شي کوالی چې په زور د

ټاکلې  موضوع لپاره اختصاصي محکمه جوړه شوه، سترې محکمې پرېکړه وکړه، چې تر ټاکنو د دويمې دورې د
ملي شورا  مودې پورې دې ملي شورا نه پرانيستل کيږی خو هغه کانديدان چې ځانونه يې بريالي بلل په زور د

  . ملي شورا حرمت ته يې سپکاوی وکړ او د. ودانۍ ته ننوتل
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  :نصابد ولسي جرګې د غونډو  
  : ماده١٠۶

ړيو د اآثريت په حضور د هر مجلس نصاب د رايو د اخيستو په وخت آې د هرې جرګې د غ د ملي شورا"
ي، مګر په هغو مواردو آې چې دې ړيو د رايو په اآثريت نيول آيږي او تصميمونه يې د حاضرو غيږبشپړ

  ".ې ويړول تصريح آډاساسي قانون بل 

   :نقض

رايو په اکثريت  حاضرو غړو د ولسي جرګې دغونډو نصاب دټولو غړو په اکثريت بشپړيږي او پرېکړې يې د د
 ١٢٥چې اکثريت يې  و،تنو وکيالنو ګډون کړى و٢٤٨په لومړنۍ غونډه کې  لومړنۍ دورېولسي جرګې  کيږي د
 د .ې وېرکړرايې وتنو وکيالنو  ١٢٢يوازې رئيس په توګه  جرګې د ته دقانوني محمد يونس  ښاغلي خو ،کېده

حاضرو غړو اکثريت  حکم سره سم  ددې اساسي قانون له  رايو زياته وه خو د ١١٧له  دبل کانديد رايو داشمېره
په . کېده ١٢٦له رايو سره  يې مجموعه  بل کانديدچې د رايې سپينې اوباطلې وې، ٩په هغه وخت کې  .نه وو

  . وني توګه د ولسي جرګې رياست ته پنځه کاله دوام ورکړهمدې توګه ښاغلي قانوني په غيرقان

  :باتي حوزو او واليتونو استازيتوبد انتخا
  : ماده ١٠٨

صورت آې چې په دايمي معلولېدو او معيوبېدو په  ړينې، استعفى، عزل او يا د داسېي د مړد غ د ملي شوری"
سره سم  وي استازي تعيين د قانون له حكمونونشي، د پاتې تقنينيه دورې لپاره د  توګه د وظيفې د اجراء خنډ

د غړيو د حاضرېدو يا نه راتلو سره مربوطې چارې د داخلي وظايفو په اصولو آې  د ملي شوری. ږيترسره آې
  ".يږتنظيمې

   :نقض

د هغه پر ځاى  له قانون سره سم مړينې، استعفی، عزل او دايمي معلوليت په صورت کې  ملي شورا دغړي د د
 ياد ولسي جرګې ځينې غړي وفات يا وژل شوي او په تېرو دورو کې ، خو سره له دې، چې استازی تعينيږيبل 
د هلمند، فراه،  کندهار، تخار،  په تيره دوره کې. شويتعين پر ځاى نور غړى نه دي  یاستعفا کړې ده د هغو يې
د  استازيکې د ارزګان او سمنګان واليتونو  په اوسنۍ دوره او  ، پنجشير، او فارياب واليتونونړ، سمنګان، کابلک

په  ملي شورا يې د ارادهاو سره سم په ولسي جرګه کې نشته  له حق اوسهم  یهغو يادوو واليتونو استازي د
که څه هم په دې برخو کې وروسته تصاميم نيول شوي خو د ځنډ له  .کې په بشپړه توګه نه تمثيلېږيتصاميمو 

په ځينو مواردو کې چې د غړو د وژل . امله د ځينو انتخاباتي حوزو سم استازيتوب په شورا کې نه دی شوی
 کېدو په صورت کې د بيا انتخاباتو ايجاب کېده په انتخاباتي حوزو کې انتخابات نه دي شوي او دې حالت د تقنيني

  . دورې تر پايه پورې دوام کړی دی
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  لويه جرګه :شپږم فصل

  :د لويې جرګې ترکيب 
   :ماده ١١٠

  .لو ستر مظهر دىټو لويه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې تر"

  :لويه جرګه

  .يود ملي شوری له غړ - 1

 د سترې محكمې رئيس او غړي او لوی وزيران، .ييږواليتونو او ولسواليو د جرګو له رئيسانو جوړ د - 2
  ".يچې د رايې ورآولو حق ولري ګډون وکړو آې بې له دې غونډ آوالى شي د لويي جرګې په لارنواڅ

   :نقض

ولس پخواني جوړيږي، خو  په ګډون رئيسانو دولسواليو جرګو د واليتي او  د ،جرګه د ملي شورا  له غړو لويه
مخنيوی کړی  کنوټاد د ولسواليو د شوراګانو  يې ساحه ېې پراخه وي عمدًادې لپاره، چې د واک  مشر کرزي د

مادې په نه تطبيقولو ټاکنو خپلواک کميسيون هم د دې  نصاب مخه نيولې، د لويې جرګې د او په دې توګه يې د وو
  . کې مسوول دی

پلي کولو نه هم لرې کوي،  مې مادې د ۶٩د لويې جرګې د نصاب نه تکمېليدل د ولسمشر اندېښنه د اساسي قانون 
نيولې ده، چې په خپل ځای کې بحث د احتمالي تطبيق مخه مې مادې  ۶٩ د لويې جرګې د نصاب نه تکميليدل د

    .ور باندې شوی دی

   :د لويې جرګې د دايرېدو موارد
  : ماده١١١

  :يږلويه جرګه په ال ندينيو حاال تو آې دايرې"

تيا او سترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصميم ړبشپ ځمكنۍد هېواد دخپلواآۍ، ملي حاآميت،  - 1
  .نيول

  .ددې اساسي قانون د حكمونو تعديل - 2

  ".د جمهور رئيس محاآمه آول مادې له مخې) نهه شپېتمې(قانون د ددې اساسي  - 3

   :نقض

خو داچې د لوېې واک لري لويه جرګه د افغانستان د سياسي برخليک په مهمو موضوعاتو کې د تصميم نيولو 
کې افغانان له دې چانس څخه ګټه حتی د جدي اړتيا په صورت لري، چې  نهجرګې نصاب بشپړ نه دى  دا امکان 

اساسي قانون پورتني حکمونه  لويې جرګې په اړه د ولسمشر په اساسي قانون کې دپخواني په واقعيت کې . واخلي
يوه  روستاړي په اضافه کولو  او دوه ځلې يې دو تعليق په حالت کې راوستی  اساسي قانون شپږم فصل د او د

تنو ته پرې د سره داسې لويې جرګې راغوښتي چې قانوني واک يې نه دی لرلی او يوازې يې خپلو غوښ
  . د يادونې وړ ده چې دا حالت تر اوسه پورې دوام لري .مشروعيت هڅه کړې ده
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  قضاء :اووم فصل

  :د صالحيت موضوعقضائيه قوې د 
  : ماده١١۶

قضائيه قوه له يوې سترې محكمې، د . قضائيه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواك رآن دى"
ستره . يږواآونه يې د قانون له ليارې تنظيمې ه ده چې تشكيالت اوړخه جوڅاستيناف له محكمو او ابتدائيه محكمو 

   ".ى لريځاافغانستان د اسالمي جمهوريت د قضائيه قوې په سرآې محكمه د ستر قضايي اورګان په توګه د 

   :نقض

دقضاييه قوې په صالحيت کې  :مه ماده١٢٠. قضائيه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت مستقل رکن دی
مدعي يا مدعي عليه  حقيقي يا حکمي اشخاصوله خوا د چې ددولت په ګډون د، شامل دى دعوو غور په ټولو هغو
په  هېڅ قانون نه شي کوالى :مه ماده١٢٢ .محکمې پر وړاندې اقامه شي قانون له حکمونو سره سم د په حيث د
: مه ماده١٢٩. بل مقام ته يې وسپاري قضاييه قوې له واک څخه وباسي او کومه قضيه يا ساحه د کې، لتهېڅ حا

  .قطعي پرېکړو عملي کول واجب دي محکمود د
کنو د معترضو کانديدانو حقوقي دعوې چې د اختصاصي محکمې له خوا فيصله شوې خو د تېرو پارلماني ټا 

بيا د ټاکنو  داستيناف په مرحله کې دقضائيه قوې دصالحيت له دايرې وويستل شوې لومړی جمهور رئيس او
ابتدائيه محکمې پرېکړې د استيناف غوښتنو د نه  خپلواک کميسيون ته وسپارل شوې او سره له دې چې د

د . موجوديت په سبب قطعي وې تطبيق نه شوې او دټاکنو کميسيون د محکمې دپرېکړو پرخالف تصميم ونيوه
  . محکمو د قطعي پرېکړو په نه تطبيق د قضائيه قوې واک او استقالل ته صدمه رسولې 

س رسي په اړه راغلي معلومات او د افغانستان د بشري حقونو د دې رپوټ په لومړيو برخو کې عدالت ته د نه ال
د خپلواک کميسيون هغه رپوټ چې په دې وروستيو کې عدالت ته د السرسي په اړه خپور شوی، د دې ښودنه 
کوي، چې د امنيتي داليلو له مخې په يو شمېر نا امنه ولسواليو کې محکمې فعالې نه دي بلکې د واليتونو په 

ې فعاليت کوي، د ځينو نورو رپوټونه له مخې د دولت وسله وال مخالفين په هغو سيمو کې قضائي مرکزونو ک
.  او عمًال يې د افغانستان د قضائي نظام د واکونو د اعمال او  عدالت ته د السرسي مخه نيولې ده. تشکيالت لري

چې اجرائيه قوه د محکمو د  د محاکمو د قطعي پرېکړو په تطبيق کې موجودې موانع هم د دې ښودنه کوي،
  . پرېکړو په تطبيق کې بريالۍ نه ده

 
د اساسي قانون او نورو قوانينو تفسير او  له اساسي قانون سره د عادي قوانينو او ميثاقونو 

    :مطابقت
   :ماده ١٢١

ل، د څېړله اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت "
   "او د هغو تفسير د قانون له حكمونو سره سم د سترې محكمې صالحيت دىحكومت يا محاآمو په غوښتنه 

   :نقض

ی رامنځ ته شوی، چې د اساسي قانون د دې مادې له که څه هم په دې اړه د ټول نظام په کچه داسې يو توافق نه د
متن څخه د اساسي قانون د تفسير په موضوع کې يو واحد موقف رامنځ ته کړي، خو هغه وخت چې د اساسي 

،  ملي وقانون په تطبيق باندې د څارنې د کميسيون د دندو او واکونو قانون په تېره دوره کې تر بحث الندې و
، چې وم خالف کميسيون ته د اساسي قانون د تفسير او مطابقت صالحيت ورکړی وشورا د دې مادې د حک
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جمهور رئيس د نه موافقې په اساس موضوع سترې محکمې ته ولېږله، د سترې محکمې عالي شورا په يو قرار 
مې مادې د صراحت له امله د  ١٢١شو، چې د مطابقت موضوع د  ارزوله او تصميم داحليل او وکې موضوع ت

ې د مباحثو او د اساسي قانون د مسودې د تدوين او تسويد په مراحلو يترې محکمې واک دی او تفسير هم د لوس
بيا په رسمي جريده کې د قانون هغه . کې اسنادو ته په پام سره د تفسير واک هم د سترې محکمې واک وبلل شو

د اساسي قانون د په هر حال .  برخې چې سترې محکمې د اساسي قانون سره مخالفې بللې وې خپرې نه شوې
د کميسيون تر اوسه پورې هم د اساسي قانون سره د خپرونو ته په پام سره ګورو چې يايق د څارنې کميسيون تطب

او د تفسيري نظريو په نوم د اساسي قانون تفسير د خپل ځان . عادي قوانينو د مطابقت په برخه کې فعاليت کوي
په اړه يوه موضوع د اساسي قانون د  واک بولي، جمهور رئيس محمد اشرف غني هم د ټاکنو د تقنيني فرمان

زموږ تحليل له دې وضعيت نه دادی، چې په دې برخه کې د . تفسيري نظريې په اساس ملي شورا ته ونه لېږله
  . مادې نقض مطرح دی ١٢١اساسي قانون د 

   :د سترې محکمې د غړو کاري دوره
  : ماده ١١٨

  :بايد النديني شرايط ولري غړيد سترې محكمې "

  .نه وي لږتو آلو ښوېڅل يو عمر ترړآلو په وخت آې د رئيس او غټاد  - 1

  .د افغانستان تبعه وي - 2

ې او د افغانستان په قضايي نظام آې تخصص او آافي تجربه کړ ې زدهړپه حقوقي يا فقهي علومو آې لو - 3
  .ولري

  .سيرت او نيك شهرت لرونكى وي ښهد  - 4

محكوم  څخه په محرومۍ ايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقوجن د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او - 5
  .شوی نه وي

  . يتوب ونه لريړسياسي ګوند آې غ په وخت آې په هيڅ ۍد وظيفې د تصد - 6

   :نقض

لسوکلونو لپاره  اوو کلونو لپاره او درې تنه د ، درې تنه دڅلورو کلونو لپاره سترې محکمې درې تنه غړي د د
 د لومړنيو درې تنو څلورپه تېره دوره کې د سترې محکمې . ه لرين دويم ځل لپاره يې ټاکل جوازاو د  .تعينيږي

سترې محکمې غړی پاتې شو يو بل  کلنه دوره پای ته ورسيده يو يې تر خپلې ټاکلې دورې درې کاله زيات د
م له قاضي القضات هپخوانی  او  . سترې محکمې غړی پاتې شو د تر خپلې مودې زيات د څو کلونو لپارهغړی 

ا د چې د د څو کلونو لپاره سرپرست پاتې شووروسته د ولسمشر د حکم پر بنسټ خپلې ټاکلې څلورکلنې دورې 
د يادونې وړ ده، چې په اوس .  قانون  د نقض بېلګې دياساسي  پخواني جمهور رئيس د دندې په وخت کې د 

چې موږ په دې   همدا اوس. دورې زيات وخت کار کړی دیوخت کې هم  د سترې محکمې غړو له خپلې کاري 
  . تحليلي رپوټ باندې کار کوو، د سترې محکمې د څو تنو غړو کاري دوره بشپړه شوې ده

   :د محاکمو علني دايرېدل
  : ماده١٢٨
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حق لري د قانون له حكمونو سره سم په  څوکي او هر ول دايريږډد افغانستان په محكمو آې محاآمه په علني "
شوي يا د محاآمي  څرګندحاالتو آې چې په قانون آې  محكمه آوالى شي، په داسې .ون وکړيګډهغې آې 

   ".ي خو د حكم اعالن بايد علني ويړدايرې آ سريتوب ضروري وګڼل شي، سري غونډې

   :نقض 

يوازې د قضيې د طرفينو په  د تړلو  دروازو تر شاه قضايي غونډې محاکمې اوپه مرکز او واليتونو کې اکثريت 
، ځکه چې څارنواالن په لريه حضور نهم  االنغونډو کې څارنوجزايي محاکماتي  په ځينودايرېږي او آن  ګډون
کال د جزائي اجراآتو د قانون له انفاذ مخکې مدافع وکيالن په داسې يو مناسب وخت کې  ١٣٩٣د .  له نه راځيخپ

خو د دې . نه خبرېدل، اوس نسبتًا وضعيت ښه شوی دیته چې وکړای شي رسيده ګي وکړي، د محاکمو جلسو 
لسې په علني توګه مادې حکم دادی، چې له هغو استثنائي مواردو پرته چې قانون ټاکلي د محکمو قضائي ج

دايريږي، خو ډېرې ستونزې د دې سبب شوي، چې اکثريت قضائي جلسې او محاکمې به علني توګه دايرې نه 
شي، په واليتونو او لرې پرتو سيمو کې ممکن يو عامل د ځای او امنيت ستونزه وي، چې محکمې د علني جلسو 

هم يوازې هغه جلسې په علني توګه دايريږي، چې له د دايرولو لپاره امکانات نه لري، خو د کابل په ښار کې 
د رسيده ګي لپاره د ابتدائيه او د درنو جرمونو . وعاتو په اړه ويمخکې په رسنيو کې د مطرح شويو موض
خو د کابل په نورو محاکمو کې د علني جلساتو دايريدل ال هم يو . استيناف محکمو تقريبًا ټولې جلسې علني وي

   .استثنايي کار دی

  :تحقيق او د دعوا اقامه کول
  : ماده١٣۴

رنوالۍ څاجرمونو تحقيق او په محكمه آې پر متهم باندې د دعوا اقامه د پوليس په وسيله او د دجرمونو آشف د"
 يتارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو آې استقاللڅ. ږيله خوا، د قانون له احكامو سره سم آې

اآونو، ځود وسله والو  .ږيقانون له ليارې تنظيمې والى دګنڅرتو آصالحيت او د اجرا تشكيل، څارنوالۍد .لري
  ".ىږخاص قانون له ليارې تنظيمې وظيفوي جرمونو آشف او تحقيق د و دملي امنيت آارآوونك پوليسو او د

   :نقض
دی، خو دا لۍ واک د څارنوا اقامهد جرمونو کشف د پوليسو او د  جرمونو تحقيق او په تورن باندې د دعوى 

 ځواکونه په افغانستان کې غير قانوني نيونې نيچې بهر په لومړيو کلونو کې، ،اصل په مکرر ډول نقض شوی
داسې موارد هم موجود دي، چې د همدې تحقيقاتو په اساس باندې  او کاوه  تحقيقيې له نيول شويو کسانو  کولې

په دې  . څارنوالی د دعوی صورت ترتيب کړی او محکمې د همدې څېړنو له مخې حکمونه صادر کړي دي
 اداره د اداري فساد دعالي مبارزې  د فساد پرضد دبرخه کې د اساسي قانون د يو نقض يو عمده بېلګه داده چې 

ال کې په داسې ح .کوي تحقيقجرمونو ضد د کورني اوبهرني امنيت  د تحقيق رياستملي امنيت  دجرمونو او 
  . صالحيت دی نوالۍيوازې او يوازې د څار چې د جرمونو تحقيق

   :کې د رسمي او مورنيو ژبو رعايت د محاکمې او تحقيق په جريان
  : ماده١٣۵

طالع او په موادو او اسنادو د ا د قضيې پر ،يپوهيږونه  لورى په هغه ژبه چې محاآمه پرې آيږي آه د دعوی"
  ".يږيترجمان په وسيله ورته تأمين ژبه د خبروآولو حق د محكمه آې په خپله مورنۍ

   :نقض 
له امله زيات شمير تورن  نه السرسي ژباړې حق ته د قاضيانو او څارنواالنو نه پوهيدل او د په رسمي ژبو د

په دې برخه کې د . تو په اړه نه پوهېږي او نه پوهول کيږيآااجر په جريان کې دمحاکمې او تحقيق  کسان د
ستونزو د تثبيت لپاره د محاکمو او څارنواليو اسنادو ته په کتو سره ويالی شو، چې په يو زيات شمېر عدلي او 

  .قضائي ارګانونو کې په تېرو کلونو د دې حق د نقض زيات موارد موجود دي
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  اداره :اتم فصل

  :ې د تنظيم لپاره د قانون وضع کولد مرکزي او سيمه ييزې ادار
   :ماده١٣۶

و پر اساس له قانون سره نوواحد اداره د مرآزى ادارې او محلي ادارو د د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت"
 د .آې يو وزير وي ي چې د هرې يوې په سرځينو اداري واحدونو ويشل آيږمرآزي اداره پر .سم تنظيميږي

برخي او تشكيالت د نفوسو دشمير،  ،ساحه ه ادارو شمير،واليتونو او مربوط د. محلي اداري واحد واليت دى
    ".ږيلنيزې او اقتصادي وضعې او جغرافيايي موقعيت پر اساس دقانون له ليارې تنظيمېټو

  : نقض
د تنظيم لپاره د دولت د ) وزارتونو(ي، چې د مرکزي ادارې د واحدونو حکم ځکه نقض شوی بلل کيږ د دې مادې

د تنظيم لپاره د ) واليتونو او ولسواليو( واحدونو  اساسي تشکيالتو قانون نه دی تصويب شوی او د محلي ادارې د
زموږ د مرکزي او محلي ادارې جوړښت ټول له اساسي قانون څخه د . حلي ادارې قانون نه دی تصويب شویم

  . د فرامينو له مخې تنظيم شوی دیمخکې کلونو د قوانينو او يا 
مادې حکم هم نقض شوی دی، د دې مادې له  ١٣٧د محلي ادارې د قانون د نه تصويب له امله د اساسي قانون د 

مخې حکومت بايد د قانون له مخې ځينې صالحيتونه محلي ادارې ته انتقال کړي، خو د دې قانون نه تصويب د 
  . اکونو د ليږل قانوني معيارونه او موارد وضاحت نه لريدې المل شوی، چې محلي ادارې ته و

  :د واليتو جرګو ټاکنې
  : ماده ١٣٨

 نفوسو په تناسب، د ي له قانون سره سم دړواليتى جرګې غ د. ږيېړپه هر واليت آې يوه واليتي جرګه جو"
. ږيآل آېټارو آلونو لپاره څلوآنو له مخې د واليت د اوسېدونكو له خوا د ټااو مستقيمو  زادو، عمومي پټوآ

  ".آيټاتن د رئيس په توګه  خه يوڅيو ړواليتي جرګه له خپلو  غ

   :نقض

نورو  ته کيږي، خو دټاکنو له الرې واليتي جرګې رامنځمستقيمو  سري او ،واليت کې د آزادو، عمومي په هر
شوراګانو په ټاکنو کې هم د واليتي  د ، چې په مخکنيو فصلونو کې مو بحث ور باندې وکړ،ټاکنو په څېر

واليتي  پراخې درغلۍ له امله د په ټاکنو کې د. عموميت، سري توب او مستقيمو رايو اصول نقض شوي
و کې هغه خلک برخه نه شي په واليتي جرګ.  مه توګه نه ده تمثيل شوېخلکو اراده په س شوراګانو په ټاکنو کې د

  . او محلونه تړلي پاتې شوي ، چې په سيمو کې يې د رايو مرکزونهاخستالی

  :د ولسواليو او کليو جرګې
  : ماده١۴٠

تأمين په مقصد، په ولسواليو او  اخيستو د فعالې ونډې په هغې آې د خلكو د سمون او چارو د محلي اداري د د"
اآنو ټو او مستقيمو ټعمومى، پ ،زادوآ د يددې جرګو غړ. ىړېږد قانون له حكمونو سره سم جرګې جو آليو آې

په محلي جرګو آې د آوچيانو ګډون د قانون  .ټاآل آېږيدريو آلونو لپاره  له مخې دسيمې د اوسېدونكو له خوا د
  ".يږله حكمونو سره سم تنظيمې

   :نقض 
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ټاکنو  او د انو، جمهور رئيسخو د اساسي قانون له تصويب څخه تر اوسه پورې دا جرګې جوړې نه شوې
دی کميسيون دا ماده د تعليق په حالت کې راوستې له دې امله د مشرانو جرګې او لويې جرګې قانوني نصاب نه 

  . بشپړ شوی

     :د ښارواالنو او ښاري مجلسونو انتخابات
  : ماده١۴١

 او پټو ،زادو، عموميآي د ړاري مجلسونو غښ اروال او دښ. يږاروالي تشكيلېښـاري چارو د ادارې لپاره ښ د"
  .يږپه ښارواليو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمې. يږمستقيمو انتخاباتو له الرې انتخابې

 

   :نقض 
الۍ مجلسونه نه ښارو او دانتصاب کېږي د جمهور رئيس له خوا تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې ښارواالن 

  . دا ماده عمًال د تعليق په حال کې ده. دي رامنځته شوي

  :د الزمو او ضروري ادارو جوړول
  : ماده١۴٢

  " .دولت ددې اساسي قانون د حكمونو د تعميل او د مندرجو ارزښتونو د تأمين لپاره الزمې ادارې جوړوي"

   :نقض

په داسې حال کې چې له . لپاره الزمې ادارې جوړې کړيطبيق ت دولت کوالی شي د اساسي قانون د احکامو د
 اساسي قانون نه دی تعميل کړی يو شمېر نويو جوړو شويو ادارو اساسي قانون د ادارو  پخوا څخه موجودو

مادې خالف د جرمونو ١٣۴مبارزې ادارې ته د اساسي قانون د دسره د اداري فساد تعميل پرځای نقض کړی دی 
او  لويې څارنوالۍ په چاروکې د يادې ادارې او ملي امنيت درياست السوهنې د. شویحقيق واک ورکړل ت د

تداخل روان دی په دې برخه کې تر ټولو مهمه موضوع داده، چې د ادارو د ايجاد لپاره د قانون له الرې 
دي تصويب معيارونه او شرايط نه دي وضع شوي، د اساسي تشکيالتو او محلې ادارې قوانين تر اوسه پورې نه 

شوي، ځينې داسې مستقلې ادارې چې شمېر يې کال په کال زياتېږي، د حکومت په چوکاټ کې د وزارت تر 
   . عنوان الندې نه دي او د مستقلو ادارو په نوم د ملي شورا د نظارت له حيطې بهر فعاليت کوي
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  متفرقه حکمونه :يوولسم فصل

  :له دولت سره انتفاعي معاملې
  : ماده ١۵١

ل، د اارنوڅلوى  ،يړسترې محكمې رئيس او غ جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستياالن، وزيران او د"
وخت آې نشي آوالى له دولت سره  وظيفې په ښارواالن د خپلېمرآزي بانك او ملي امنيت رئيسان، واليان او 

  ."ول انتفاعي معامله تر سره کړيډ هيڅ

   :نقض

ی نه لرو، چې په ځانګړي ډول په دې مادې کې ياد شوي سموږ داسې اسنادو ته السر که څه هم په دې برخه کې
دولتي چاروکي دې په خپل نوم تجارتي فعاليتونه ولري او دوی دې له دولت سره په خپل نوم انتفاعي معاملې 

ارزې او د کړې وي او قراردادونه دې د دوی په خپل نوم وي، خو د هغو څېړنو له مخې چې د فساد په ضد مب
منو سياسي او نظامي اشخاصو او کورنيو په الس کړي، د افغانستان اقتصاد د قدرت رونټيا په برخه کې فعالو ادارو

دوی نه يوازې دا چې په سياسي څوکيو او موقفونو کې دي، په بېالبېلو برخو کې په اقتصادي برخو هم . کې دی
چې د دوی د کورنيو پورې تړليو شرکتونو  و قراردادونو کېمستقيم ډول په هغدوی په غير . واکمن او فعال دي

د دې مادې هدف دادی، چې دولتي مقامات نه بايد له خپل نفوذ څخه په . له دولت څخه اخستي دي ذينفع دي
دولت سره انتفاعي معامله وکړي که څه هم په مستقيم ډول د چارواکو به نومونو ددغسې استفادې سره له 

  . قراردادونو نمونې له موږ سره نشته خو په غير مستقيم ډول د دوی اعمال نفوذ محسوس دی

  :هممهالې دندې
  : ماده ١۵٢

لوى  ي،رئيسان او غړيس مرستياالن، وزيران، د ملي شوری او سترې محكمى د جمهور رئ ،جمهور رئيس"
  ".په موده آې نور مشاغل ولري ۍاو قاضيان نشي آوالى د وظيفې د تصد ل ارنواڅ

   :نقض 

د مشرانو رئيس په توګه   کميسيون د سولې د د. جهور رئيس او نورو چارواکو له خوا نقض شوی اصل د دا 
 دسولې په عالي شورا کې په لومړي سرکې د. حضرت صبغت اهللا مجددي هممهاله دنده رئيسپخواني  دجرګې 

ملي شورا ديو شمېر غړو دندې او ځينې نورې بېلګې د دې مادې د نقض څرګندونه  وزيرانو او همدا اوس د
د دوره کې د ولسي جرګې يو تن غړی په هلمند کې د وسله وال پوځ د اوسني جمهور رئيس په کاري  .کوي

قوماندان په توګه دنده ترسره کړه او په همدې وخت کې د ولسي جرګې غړی هم و، همدارنګه د ولسي جرګې يو 
  .تن بل غړی د ملي انسجام په برخه کې د جمهور رئيس استازی دی

  

     :په ګوندونو کې غړيتوب
   :ماده ١۵٣

نشى آولى د  ملي امنيت آارآوونكي د پوليسو منصبداران او واآونو اوځوالو   وسله د ،څارنواالن ،قاضيان"
  ".يتوب ولريړګوندونو آې غ په موده آې په سياسي ۍتصد وظيفې د

   :نقض
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هغو پرکسانو  ی له معمول سره سم دولتي مهمې دندې د تنظيمونو او ګوندونو د مشرانو په خوښه او دښاغلي کرز
 دندې پرمهال له ګوندونو څخه د دې کسانو دنښې نښانې نشته، چې د  تراوسه پورې داسې اسناد او. ويشلي دي

د دفاع وزارت . دا وضعيت د اوسني حکومت په واکمنۍ کې هم روان دی.  غړيتوب پرېښودلو څرګندونه وکړي
 . د افغانستان يو لوی واقعيت دیاو کورنيو چارو وزارت په مربوطاتو کې د ځانګړو سياسي ګوندونو زيات نفوذ 

شتون د پورتني حکم د نقض مثال مشر عبدالرشيد دوستم د د جنبش ګوند ېره دوره کې په تد دفاع په وزارت کې 
ګوندونو له ادرسه د حکومت ضد ځينې پوځي چارواکو له دندې څخه د لرې کېدو وروسته د سياسي  . دی

تلی موقفونه نيولي دي په داسې حال کې چې د دندې د تصدۍ په وخت کې يې هم په ګوندونو کې خپل غړيتوب سا
  . دی

    :دندې په پيل او پای کې د شتمنيو ثبت د 
  : ماده ١۵۴

شتمني، د  لو او لوى څارنواړغ نو، وزيرانو اوسترې محكمې دمرستياال جمهور رئيس د د ،جمهور رئيس د"
  .ږي او خپريږيل آېڅېړ ،آې ثبتټااندې او وروسته، د هغه اورګان په وسيله چې قانون يې ړخدمت تر دورې و

   :نقض 

هغو څېړل او د دندې په پای کې يې  که څه هم ديو شمېر چارواکو شتمنۍ ثبت شوي، خو د تر اوسه پورې
چې دا  په تېرو کلونو کې يو شمېر افغان چارواکي ډيرشتمن شوي خو دا. شوينه دي ترسره خپرول  محاسبه او

دی، خو د دندې  پروسې پرمختګ کړیپه شکلياتو کې د شتمنيو د ثبت .  نۍ يې له کومه کړي څرګنده نه دهشتم
 . ، تصفيه او تحقيق په دې برخه کې د يوې قانوني پروسې په توګه نه ده عملي شوېپه پای کې محاسبه

 

   :د ټاکنو د کميسيون خپلواکي
  : ماده ١۵۶

انتخاباتو مستقل ته د مراجعې لپاره د  رايو ارنې او ادارې او په هېواد آې د خلكو عموميڅ ول انتخاباتو دډد هر "
  ".يړېږآمېسيون د قانون له حكمونو سره سم جو

   :نقض 
د استقالل اصل نه دی مراعات شوی، د ټاکنو  دا سمه ده، چې د ټاکنو کميسيون جوړ شوی خو د ټاکنو د کميسيون

واليو، د ولس. د کميسيون په چارو کې السوهنه شوې، د ټاکنو د کميسيون واک دی، چې هر ډول ټاکنې اداره کړي
کليوالي جرګو ، ښارواالنو او ښاري مجلسونو ټاکنې دايرول د کميسيون واک او دنده خو دې دندې ته نه دی 

  . پرېښودل شوی
کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ملګرو ملتونو، د دويم د دوو کانديدانو او بهرنيو منابعو مداخله او سل په ١٣٩٣د 

د . ميسيون مجبورول د کميسيون د استقالل د نقض ښکاره ثبوت دیسلو کې رايو بيا ځلي تفتيش د ټاکنو ک
کانديدانو به منځ کې د معاملې تر کېدلو پورې د ټاکنو د پايلو د اعالن ځنډول او بيا د مبارکۍ په نوم د اجرائيه 

همدا  ،ې کميسيون خپل ناپيلتوب ونه ساتهرياست په نوم د ناقانونه تشکيل په رسميت منل د دې ښودنه کوي، چ
خو کميسيون د حکومت په خوښه  چې د ولسي جرګې ټاکنې بايد شوې ویاوس چې دوه کاله زيات وخت کيږي 

دا ټاکنې ونه کړې يا يې ونه شوې کړای، د ټاکنو د کميسيون غړو د جمهور رئيس د دويم مرستيال به غوښتنه 
دی خپلواک يواځې د کاغذ په مخ ن دا ټول موارد د دې ښودنه کوي چې د ټاکنو کميسيو.  خپل رئيس عزل کړ
  . او دسياسيونو تر اغېز الندې دی خپلواک نه دیمګر په واقعيت کې 
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  :ارنهد اساسي قانون په تطبيق باندې څ
  : ماده١۵٧

ي د ړددې آمېسيون غ .ږيارنې خپلواك آمېسيون د قانون له حكم سره سم تشكيلېڅد اساسي قانون پر تطبيق د "
    ".ږيولسي جرګى په تأييد تعينېجمهور رئيس له خوا د 

   :نقض 
که څه هم  د دې کميسيون په جوړولو کې ځنډ وشو، خوله هغې مودې راپه دې خوا ،چې کميسيون جوړ شوی د 

نقض  اساسي قانون د او د. برخه کې يې د پام وړ اجراآت نه دي کړي اساسي قانون پرتطبيق باندې د نظارت به
کميسيون خپل . ئيوي ضمانت ولري نه دي ترسره کړيچې اجراپورتنيو مواردو په اړه يې عملي اجراآت  د

د دې کميسيون د دندو او واکونو په .  مشورتي ارګان بڼه يې خپله کړېيوه  نظارتي نقش ته پام نه کوي او د
له حکمونو سره مغاير تصاميم  چې د اساسي قانون ته داسې واکونه نه دي ورکول شوي کميسيون ن کې يادقانو

  . لغو کړي

   :د انتقال په دوره کې د دولت د اساسي تشکيالتو د قانون طرحه
  : ماده ١۵٩

د  .ږينېټې پورې موده د انتـقال دوره ګڼل آې د افتتاح ترقانون له نافذيدو څخه د ملي شوری  دغه اساسي د"
  :آې ال ندينۍ وظيفې سرته رسويافغانستان انتقالي اسالمي دولت د انتـقال په دوره 

نو وه د تقنيني فرمانړانتخاباتو په ا او محلي جرګو د ملي شوری ،دشپږو مياشتو دننه جمهوري رياست - 1
  .صادرول

 اساسى تشكيالتو پر قانون باندې د محكمو د صالحيتونو او تشكيالتو او د خه په آمه موده آې دڅ لله يوه آا - 2
 .نونو صادرولفرما ه دړپيل په ا آار د

 .ولړخپلواك آمېسيون جو انتخاباتو د د - 3

 .زمو اصالحاتو سرته رسولال غوره تنظيم په منظور د اجرايي او قضايي چارو د د - 4

  ".د دې اساسي قانون د حكمونو د تطبيق په برخه آې د زمينې د برابرولو لپاره الزم تدبيرونه نيول - 5

   :نقض

، چې د انتقال په دوره کې د دولت د اساسي تشکيالتو د وانتقالي دولت مکلف کړی ود اساسي قانون دې مادې 
په موقته او انتقالي اداره کې د بن د کنفرانس به پايله کې .  قانون په طرحه باندې د کار پيلولو فرمان صادر کړي

م هڅه ناڅه سته دونکو ډلو ، چې د واک په سر جنګېود وزارتونو شمېر يوازې د دې لپاره په پام کې نيول شوی و
ورسيږي،  په همدې دليل وه، چې پخواني جمهور رئيس له دې موضوع نه د تېښتې لپاره، د دولت د اساسي 

د يادونې وړ . ، دې حالت د هغه د حکومت تر پايه پورې دوام وکړوتشکيالتو د قانون له طرحې سره موافق نه و
او الهم معلومه نه ده، چې ايا اوسنی . شکيالتو قانون نه لريده، چې د افغانستان دولت اوس هم د اساسي ت

  . حکومت غواړي چې د دې قانون په طرحه باندې کار پيل کړي او که نه
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  : لنډيز

زموږ څېړنه دا څرګندوي، چې د يو زيات شمېر پرمختګونو سره سره، چې د اساسي قانون له تصويب او انفاذ 
کلونو کې شوي او  د دې راپور په لومړيو برخو کې يادونه ورته شوې،  د هېواد د  ١۴څخه را وروسته په تېرو 

د . تطبيق شوي عمومي توګه نه دي او يا په سمه اواساسي قانون حکمونه په بېالبيلو برخو کې نقض شوي 
امله  اساسي قانون په اړه د عامه پوهاوي کچه ټيټه ده او په هغو سيمو کې چې د نا امنيو او نورو داليلو له

او ځينې نورې ادارې يوازې د واليتونو په مرکزونو کې فعاليت کوي او پوليس محکمې، څارنوالۍ، د حقوقو 
رې پرتو سيمو اوسيدونکي عدالت او د اساسي قانون ارزښتونو ته الس رسی يوازې نظامي دندې ترسره کوي د ل

  . نه لري

مادې نقض شوي او يا  ٩۴کلونو کې د اساسي قانون   ١۴زموږ د څېړنې په پايله کې دا جوته شوې چې په تېرو  
وي او د ځينو ځينې مواد يې په بشپړه توګه، ځينې يې په قسمي توګه نقض ش. په سمه توګه نه دي تطبيق شوي

مادو مفاهيم او احکام د  ٩۴پورتنۍ  .تعليق په حالت کې ساتل شوې دي تطبيق مخه نيول شوې او يا د نورو د
په دې مادو کې هغه حکمونه نغښتي، . اهميت او عموميت له مخې په هر وخت او هرحالت کې د تطبيق وړ دي

تطبيق يا نقض پايلې يې د  عيت ور پورې تړلی او دچې د خلکو اساسي حقونه او آزادۍ او د دولت او نظام مشرو
له همدې امله ده چې د اساسي قانون د يوې لويې  .مين يا اتالف کې مستقيم تاثيرلريټولو خلکو د حقونو په تا

د . تطبيق ځنډولو د دولت د اجراآتو  مشروعيت تر پوښتنې الندې راوستی برخې نقض يايې په عمدي توګه د
يې نقض کړي، د حقوقي مساوات او عدالت د تامين مخه يې نيولې او د اساسي قانون د انفاذ ځينو خلکو حقونه 

  .  منطق او هدفونو ته رسيدل يې ستونزمن کړي دي

پلې شوي  مادې  ۶٨مادو نقض، ناسم تطبيق او يا ځنډول په دې معنا نه دي چې ګنې پاتې  ٩۴د اساسي قانون د 
څېړنه کې يې د قسمي يا بشپړ نقض يادونه نه ده شوې يو شمير يې چې  دي؛ په پاتې مادو کې ،چې زموږ په

تطبيق شوي طبيعي او ساده بڼه لري او ځينې يې د هغو استثنايي حاالتو او پېښو په اړه دي، چې د پلي کېدو  
  . زمينه يې نه ده مساعده شوې، ځينې نور حکمونه بيا د نسخ حالت لري چې د تطبيق زمينې نه لري

.  ي قانون لومړی فصل د اساسي قانون بنيادي اهداف او په دې اړه د دولت دندې او مکلفيتونه تنظيمويد اساس
په دې .  زموږ څېړنې  ښيي، چې دې اهدافو ته د رسېدو په الره کې د دولتي ادارو فعاليتونه د قناعت وړ نه دي

. مادې يې تطبيق شوې ګڼل کيږي٩و مادې يې په سمه توګه نه دي تطبيق شوي ا ١٢مادې دي، چې  ٢١فصل کې 
ي موضوعاتو يادونه شوې لکه تقويم، بيرغ، ملي سرود، په دې  مادو کې ډير طبيعي او د تطبيق له مخې دعاد

  ... مرکزيت اصل او داسې نور د ،پايتخت

انونو د اساسي قانون دويم فصل د اتباعو حقوق، ازادۍ او وجايب تنظيموي او د رعايت لپاره يې د دولتي ارګ
مکلفيتونه په ګوته کوي، خو د څېړنې په لړ کې زموږ څېړنې  ښيي، چې د اتباعو د اساسي حقونو او آزاديو 

مادې يې په قسمي توګه په ځينو مواردو کې نقض   ٣٢مادې دی، چې   ٣٨دا فصل . وضعيت د اندېښنې وړ دی
بهرنيو اتباعو ته د عقار ملکيت  حق  ؛توګه دي، دبېلګې پهساده  مادې يې چې تطبيق شوي، نسبتًا ۶شوي او پاتې 

  .  دياو آسانه کار حق او ازادي چې ټول يې طبيعي  د ، د لوړو زده کړو دموسسو تاسيسنه ورکول

د اساسي قانون دريم فصل د جمهور رئيس د ټاکلو، دندو او صالحيتونو په اړه دی، دا چې جمهور رئيس او 
کې په ځانګړې د اساسي قانون او په عمومي توګه د  قانون د حاکميت او د  مرستياالنو يې د خپلو دندو به اجراء

اداري او سياسي اصالحاتو په برخه کې د صالحيتونو په اعمال کې ه ادارې د وضعيت د ښه کېدو او د عام
په دې  فصل کې د جمهور رئيس او . څومره مطلوب چلن کړی، ډېرې ستونزې او نيوکې موجودې دي

اساسي مادې يې چې د جمهور رئيس مکلفيتونه بيانوي نقض شوي  ۵مادې راغلي چې  ١١ه اړه يې مرستياالنو پ
ئيس لپاره د دوو او اسانه دي لکه د جمهور ر معمولمادو کې داسې حالتونه ياد شوي ، چې يا  ۶دي او په پاتې 
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بيق اړتيا نه ده پېښه شوې لکه تط کانديد شرايط او د جمهور رئيس معاش او يايې تر اوسه د ، دمرستياالنو شتون
  . ټولپوښتنه، د جمهور رئيس او دهغه دمرستياالنو استعفا، عزل او محاکمه

د اساسي قانون څلورم فصل د حکومت جوړښت، دندې، صالحيتونه او اساسي اهداف بيانوي، تر هغه حده چې 
ه د اجرائيه قوې په توګه د زموږ د څېړنې موضوع د اساسي قانون تطبيق دی، د حکومت لومړنۍ اساسي دند

ښيي، چې   ، خو زموږ د څېړنې پايلېاساسي قانون، نورو نافذو قوانينو او د محاکمو د قطعي پرېکړو تطبيق دی
حکومت د قانون د واکمنۍ په برخه کې کمۍ لري، د حکومت په جوړښت کې د اساسي قانون له احکامو پورته 

قوانينو تصويب او انفاذ تر اوسه پورې ن په ګډون د ځينو نورو مهمو تو د قانوالسوهنې شوي او د اساسي تشکيال
يې نقض شوي  ېماد ۶مادې دي، چې  ١٠کومت په اړه په دې فصل د ح. د نامعلومو داليلو له وجې ځنډيدلی دی

شرطونه او ځينې نور اختياري  ، د وزيريفعرکومت تح مادې يې، چې شکلي موضوعات لکه د ۴او پاتې 
  .يې د تطبيق اړتيا نه ده پېښه شوې طبيق شوي او ياموارد دي ت

د اساسي قانون پنځم فصل د ملي شورا د جوړېدو الرې چارې، د ټاکنو ميکانيزم، صالحيتونه، د قوانينو تصويب 
په دې فصل کې تر ټولو مهم بحث د ولس استازيتوب او د . او له حکومت سره د ملي شورا اړيکې تنظيموي

زموږ د څېړنې پايلې او تحليل دادی، چې ملي شورا خپلې دندې په مطلوبه توګه . نه دهحکومت په چارو څار
 ١۴مواد په ځينو مواردو کې نقض شوي او پاتې  ١۵مادو څخه يې  ٢٩په دې فصل کې له .  سرته نه دي رسولي

ت لري ، دواړه مادې يې چې تطبيق شوي د شکل او محتوا له نظره يې تطبيق ساده دی لکه هره جرګه اداري هيئ
مياشتې ده او  ٩کار موده په کال کې  شورا د ، دي، هرمجلس کميسيونونه جوړويجرګې بېلې بېلې غونډې کو

  ...داسې نور

که څه هم  دولت تر اوسه داسې يو حالت سره نه دی مخامخ شوی چې د . شپږم فصل د لويې جرګې په اړه دی
ې په اساسي قانون کې لويه جرګه د ملت د ارادې ستر مظهر ګڼل لويې جرګې د دايريدو  اړتيا پېښه شي، خو دا چ

دا . شوې او ځانګړي واکونه لري، د ولسواليو د جرګو د انتخاباتو د نه کېدو له امله يې قانوني ترکيب بشپړ نه دی
، چې مادې لري، چې د ولسواليو د شوراګانو د نه ټاکل کېدو له امله يې تطبيق نه شي مطرح کېدای ۶فصل ټولې 

  . مخنيوي ستره بېلګه ده دا داساسي قانون دتطبيق د

د اساسي قانون اوم فصل د قضائيه قوې په جوړښت، صالحيتونو او خپلواکۍ متمرکز دی څېړنه ښيي، چې د 
سترې محکمې د عالي شورا ځينو غړو ترخپلې قانوني مودې زيات خدمت کړی، په يو زيات شمېر سيمو کې د 

له محکمې د ولسواليو په مرکزونو کې نه بلکې د واليتونو په مرکزونو کې فعاليت کوي، چې امنيتي ستونزو له ام
د محاکمو په جريان کې د رسمي ژبو تر منځ انډول او د قضيو د طرفينو په . د خلکو السرسی ورته ممکن نه دی

نقض يا په سمه  ١٠مادو څخه يې  ٢٠په دې فصل کې له . ژبه د محاکمې د دايرېدو اصل نه دی رعايت شوی
لکه د سترې محکمې ترکيب، د تطبيق يې ساده دی چې يې تطبيق شوي  ١٠توګه نه دي تطبيق شوي  اوپاتې 

  ... تقرر پروسيجر، دسترې محکمې دغړو معاشونه او داسې نور شکلي حکمونه  ، د قاضيانو دغړو شرايط

دارې ترمنځ اړيکې د مرکزي ادارې او محلي ا نظيموي،د اساسي قانون اتم  فصل د افغانستان د ادارې جوړښت ت
د واکونو وېش او په مرکزي او محلي اداره کې د تشکيالتو ميکانيزم او همدارنګه په محلي اداره کې د خلکو د 

خو دا چې د ولسواليو او کليوالي . ښې استازولۍ لپاره د واليتي، ولسواليو او کليوالي جرګو سپارښتنه په کې شوې
ټاکنې نه دي شوي دا د اساسي قانون نقض بلل کيږي د ولسواليو د جرګو د ټاکنو نه کېدل د مشرانو جرګو لپاره 

په دې فصل کې د عمومي ټاکنو له الرې د ښارواالنو او ښاري . جرګې او لويې جرګې په نصاب هم اغېزه کړې
مادې دي؛ چې  ٧فصل کې  په دې.  مجلسونو د ټاکل کېدو حکم شوی، خو دغه ټاکنې تر اوسه پورې نه دي شوي

  . يې نقض شوې دي ۴په حالت کې راوستل شوي تعليق  مهمې يې د ٢

، يوولسم او دوولسم فصلونه د اضطراري حالت، تعديل، متفرقه او انتقالي حکمونو په اړه د اساسي قانون نهم، لسم
امو بحث مطرح دی په چې د تطبيق موارد يې لږ دي، تر کومه ځايه چې د اساسي قانون د متفرقه احک. دي



66 
 

يانو او اسي ګوندونو کې د نظامي منسوبينو، قاضپه سي. تطبيق کې يې ځينې ستونزې ال هم په خپل ځای دي
څارنواالنو غړيتوب، له دولت سره د لوړپوړو دولتي چارواکو انتفاعی معاملې او د د ندو په پای او پيل کې د 

يوولسم فصل مهم حکمونه دي، خو په عمل کې داسې يو اطمنان شتمنيو ثبت او د دولتي کميسيونونو خپلواکي د 
  .  موجود نه دی، چې د دې احکامو تطبيق عملي کړي

 شوي، خو دا چې اضطرار يو استثنايي حالت دی د مادو کې د اضطرارحالت حکمونه تسجيل ۶ د نهم فصل په
دي رامنځته شوي او د تطبيق اړتيا يې نه اساسي قانون له انفاذ څخه تر ننه پورې د دې مادو د تطبيق شرايط نه 

  .ده پېښه شوې

مادې راغلي، چې دا فصل هم د نهم فصل په څېر زموږ دبحث  ٢په لسم فصل کې د اساسي قانون دتعديل په اړه 
او نه هم د لويې جرګې ترکيب بشپړشوی، چې د . طبيق ته يې اړتيا نه ده پېښه شوېموضوع نه ده ځکه چې ت

که څه هم موږ په يو عادي حالت کې نه يو او .  اړتيا په وخت کې د اساسي قانون د تعديل وړانديز ورته وشي
ممکن د اساسي قانون د تعديل لپاره د ځينو سياسي ډلو له خوا وړاندې شوې طرحې په هېواد کې سياسي او 

سوي، خو که په يو عادي حالت کې د اساسي قانون د حکمونو تطبيق د اصلي حالت په حقوقي ثبات ته زيان ور
  .  مادې عمًال د تعليق په حالت کې دي ٢توګه په پام کې ونيسو د لسم فصل 

ماده يې چې  ١مادې يې نقض شوي او پاتې  ۶مادو کې متفرقه حکمونه بيان کړي چې   ٧يوولسم فصل په  
  .چارواکو دمعاشونو  په اړه دهتطبيق شوي، د لوړ پوړو 

مادو کې  انتقالي حکمونه بيان کړي، چې تطبيق يې په يوې لنډ مهالې انتقالي  ۵د اساسي قانون دوولسم فصل په  
وروسته د نسخ حالت لري، که څه هم په انتقالي دوره ه او دهغې دورې له پای ته رسيدو دورې پورې اړه درلود

د قانون د طرحې نه جوړېدل په هغه وخت کې د اساسي قانون د نقض يو مورد کې د دولت د اساسي تشکيالتو 
  .  ماده نقض شوې ده و يوهپه دې فصل کې چې د تطبيق مهال يې و. ، چې تر اوسه پورې يې دوام کړی دیوو

چارواکو ې د اساسي قانون هغه ځينې شکلي احکام چې د يواز همدا راز مونږ په خپله څېړنه کې دا وموندله چې
او قواوو صالحيتونه نه محدودوي، نسبتًا تطبيق شوي دي او د اساسي قانون مهمه برخه چې ماهوي احکام دي، د 

  .حقيقي او حکمي اشخاصو صالحيتونه محدودوي، نقض شوي دي او يا په سمه توګه نه دي تطبيق شوي

   : قواوو، نظر  د څېړنې د پايلو په اړه د دولت د درې ګونو
په اړه د څېړنې پايلې وهانو انجمن او پژواک خبري اژانس د اساسي قانون د تطبيق د و ضعيت د ارزونې د حقوقپ

اوو، سره شريکې کړې او د مشخصو پوښتنو په ترڅ کې يې د هغو نظر او غبرګون درې ګونو قوله د دولت د 
لوماتو ورکولو ته حاضر نه غوښتی دی، په دې جمله کې د سترې محکمې وياند له  پرله پسې اړيکو سره د مع

جرګې منشي ښاغلی  د جمهوري رياست د وياند د دفتر سرپرست ښاغلی شاه حسين مرتضوی او د ولسي. شو
رکې وکړې او په ترتيب سره يې د اساسي قانون د بېالبېلو فصلونو د ځينو موادو د عبدالقادر ځاځي له موږ سره م

  . زموږ پوښتنو ته ځوابونه ويلي دي، چې د مرکو بشپړ متنونه يې په الندې توګه دي نقض په اړه

  :مرتضوي سره مرکهشاه حسين له 

  د لومړۍ پوښتنې ځواب 

شک نشته چې زموږ د اساسي قانون ځينې مادې  ":د ولسمشر د وياند ددفتر سرپرست شاه حسين مرتضوي وويل 
نه يو توانېدلي چې د ښارواليو او ولسواليو شوراګانو ټاکنې ترسره کړو،  نه دي عملي شوې، د بېلګې په توګه موږ

خو د ملي يووالي حکومت اراده لري چې د اساسي قانون ټول مواد په ښه توګه تطبيق کړي، لکه څنګه چې موږ 
وروسته  راتلونکي کال کې د ولسواليو شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدل لرو، هغه څه چې د اساسي قانون له توشېح

  ".د لومړي ځل لپاره عملي کېږي



67 
 

په هغو سيمو کې چې د دولت واکمني کمزورې ده او يا څو محدودې ولسوالۍ چې د مخالفينو  " :نوموړي وويل 
هلته  زموږ د عدلي او قضايي ارګانونو  په کنټرول کې دي او ځينې ولسوالۍ چې له لوړ ګواښ سره مخ دي،

  " .سمه توګه ترسره شوی نه دی او يا غير فعالې پاتې شوې دياړوند د ځينو ادارو يا کار په 

سلنه ٨٠نوموړي وويل چې حکومت به راتلونکي څلور کلن امنيتي پالن له مخې وتوانېږي چې لږ تر لږه پر  
  .اداري واحدونو کنټرول ولري او په دغو ادارو کې به قانون تطبيق شي

  :د دويمې پوښتنې ځواب 

په افغانستان کې له قانون څخه د تېښتې فرهنګ شتون درلود او ډېری کسانو او  مرتضوي وويل چې پخوا 
اشخاصو قانون ته غاړه نه اېښوده، خو د ملي يووالي حکومت کې داسې اصل شتون لري چې هېڅوک تر قانون 

  .لوړ نه دي او ټول وګړي د قانون پروړاندې مسوول دي

  :د درېيمې پوښتنې ځواب 

په هېڅ ډول د اندېښنې بحث نه ردوو، خو په هغو ځايونو کې چې جګړه او نا امني ده،د ږ مو" :مرتضوي وويل 
وګړو حقوق وېشل شوي دي، خو د ملي يووالي حکومت د وګړو د حقوقو د خونديتوب لپاره ټول امکانات او 

پوښتنه وکړئ اسانتياوې برابرې کړې دي، د بېلګې په توګه تاسو کوالی شئ چې د بشري حقونو له بنسټونو څخه 
د بېلګې په توګه په زندانونو کې د شکنجې د وضعيت په اړه پوښتنه ... چې پخوا څنګه و او اوس څنګه دي

  " .وکړئ چې پخوا څنګه و او اوس څنګه دى

  .هغه زياته کړه، حکومت هڅه کوي چې د هېوادوالو لپاره په متوازنه توګه خدمتونه وړاندې کړي

  :د څلورمې پوښتنې ځواب 

قانون د ولسمشر واک په څرګنده توګه بيان کړى او ولسمشر د همدې واکونو په چوکاټ کې  " :تضوي وويلمر 
ولسمشر واک لري چې خپل ځينې واکونه يې خپلو مرستياالنو ته . چې قانون ذکر کړي دي دنده ترسره کوي

ي او اصال کوښښ کوي چې ورکړي، خو ولسمشر هېڅکله له خپلو قانوني واکونو څخه پورته دنده نه ترسره کو
خپل واکونه محدود کړي، زه يوه بېلګه وړاندې کوم چې د ځمکو د وېش په برخه کې ولسمشر خپل واکونه محدود 

  " .اوس يې د ځمکو د وېش برخه کابينې ته سپارلې ده... کړي دي

  :د پنځمې پوښتنې ځواب 

مرتضوي وويل چې اساسي حل الره همدا ده چې ټول ارګانونه بايد په خپلو ادارو کې د قانون منلو کلتور دود  
  .کړي، ولسمشر تل پر دې ټينګار کړی چې هېڅوک تر قانون لوړ نه دي

 ښايي ځينې کسان او اشخاص له خپلو شته امکاناتو او سرچينو څخه په استفادې سره" :مرتضوي دغه راز وويل 
له قانون څخه په تېښتې الس پورې کړي، د بېلګې په توګه يو دولتي مقام استعفا کوي او استعفا يې منل کېږي، 

خو د ملي يووالي حکومت . خو خپله څوکۍ په اسانۍ سره نه پرېږدي، ځان له قانون څخه سرغړونکی ښيي
  " .مشرتابه هڅه کوي چې د اساسي قانون د ټولو ارزښتونو تطبيق دود کړي

  :د شپږمې پوښتنې ځواب

هغه وويل چې د ملي شورا په اړه نظر سنجۍ ترسره شوې دي، ستونزې شته، ځکه زموږ ډيموکراسي ځوانه  
ده، خو په عين حال کې هغوی د يوې قوې په توګه د څارنې، د قوانينو تصويب او هغو کارونو کې خپل رول ادا 

حکومت مربوط کېږي، هڅه يې کړې چې خپله اړيکه له کړي چې دوی ته قانون ورکړي دي، خو هغه څه چې د 
  .دواړو قواوو سره په ښه توګه وساتي
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  د اوومې پوښتنې ځواب

هو، د هغو سال مشورو پر بنسټ چې ولسمشر له حقوق پوهانو سره کړې  چې د ټاکنو  " :مرتضوي وويل 
ته جګړو، نا امنيو او ستونزو له ترسره کېدو پورې يې د فعاليت وخت دوام پيدا کوي، خو له بد مرغه چې د ش

امله، بايد هغه اصالحات چې د ټاکنيز نظام په جوړښت کې مو درلودل، د ټاکنو ترسره کېدو پروسه وځنډېده، خو 
  ".اوسمهال چمتوالی نيول کېږي چې ټاکنې ترسره شي څو موږ د قانون پر بنسټ يو پارلمان ولرو

  :د اتمې پوښتنې ځواب

کال ٢٠١۴او ٢٠٠۶ېر وخت کې شرايط له امنيتي پلوه ډېر ښه و، د بېلګې په توګه له مرتضوي وويل چې په ت 
پخوا وګورئ چې وضعيت له امنيتي پلوه ښه و، خو حکومت د قانون دغه برخه عملي کوله، خو اوس حکومت 

  .کال کې د قانون دغه برخه عملي او ټاکنې ترسره کړي١٣٩٧ژمن دی چې په 

  :د نهمې پوښتنې ځواب 

، دا ستونزه منم،په هغو ځايونو کې چې جګړه او نا امني هو" :تضوي ددې پوښتنې په ځواب کې داسې وويلمر 
وه، عدلي او قضايي ارګانونو ته زموږ د خلکو الس رسی محدود و، خو اوس په حقوقي ارګانونو کې الزم 

په مشرتابه کې ښه بدلونونه  اصالحات رامنځ ته شوي، په څارنوالۍ کې بدلونونه راغلي او د دواړو ارګانونو
رامنځ ته شوي، د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي څارنوالي فعاله شوې او هغوی په ټولو ولسواليو کې 

  " .هڅه کوي چې ښځې واستوي او له ښځو سره د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي په برخه کې مرسته وکړي

  :د لسمې پوښتنې ځواب 

کال کې د ولسواليو شوراګانو ټاکنو په ترسره ١٣٩٧دا نيمګړتيا شته، خو دغه نيمګړتيا په هو،  ":مرتضوي وويل 
  ".کېدو سره حل کېږي

مرتضوي وويل چې ولسمشر له هغو شخصيتونو څخه دی چې خپله شتمني يې ثبت کړې ده او  ټولو وزارتونو  
ګومارل کېږي بايد خپلې شتمنۍ يې ته يې سپارښتنه کړې چې خپلې شتمنۍ دې ثبت کړي او هغه کسان چې نوي 

  .ثبت کړي

د پوليسو په اړه رسمي هدايت او دغه راز د پوليسو قانون ټينګار کوي چې هېڅ امنيتي مسوول نه شي کولی چې  
د سياسي ګوندونو غړيتوب ولري، سياسي فعاليت ولري او په کورنيو چارو وزارت کې دغه مسله جدي نيول 

  .شوې ده

ن په اړه د خلکو د کم پوهاوي په هکله وويل چې يوه برخه يې د حکومت اړوندېږي او بله هغه د اساسي قانو 
 .برخه يې د خلکو، مدني بنسټونو او رسنيو مربوط کېږي

 

  له عبدالقادر ځاځي سره مرکه 

  د لومړۍ پوښتنې ځواب  

کې داسې خلک ژوند کوي چې د هو، د افغانستان په لرې پرتو سيمو کې په کليو او بانډو ":عبدالقادر ځاځي وويل
رښتيا هم دغه کسان بايد د اساسي قانون په اړه خبر کړای شي او له خپلو حقونو څخه ... سواد کچه يې کمه ده

خبر وي، له بده مرغه هغه حقوق نه دي ورکړل شي چې له اساسي قانون سره سم بايد ورکړل شوي وای، چې دا 
) طالبان( هېواد پر ځينو کليو او بانډو د طالبانو واکمني او نامني ده، هغوی هم بېالبېل الملونه لري، يو المل يې د

  ".هم خپل قانون لري او ځينې ښځې او سړي صحرايي محکمه او سنګسار کوي
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بله ستونزه داده چې له بده مرغه په ځينو کليو او بانډو کې قاضيان هم نه دي توانېدلي چې عادالنه ":ځاځى وويل
رنواالن او پوليس هم نه دي توانېدلي چې ددوی د قضيو لپاره له خپلو بنسټيزو حقونو څخه چې پرېکړه وکړي، څا

اساسي قانون دوی ته ورکړي رسيدګي وکړي، له توپير پرته يې حل کړي او ځينې اړ شوي چې خپل ځينې 
  " .حقوقي مسايل  پر طالبانو او جرګو حل کړي

نو کمښت، له واليتونو تر  ولسواليو او امنيې قوماندانيو پورې د ځايي د هغه په وينا، په ولسواليو کې د څارنواال
  .ادارو په پرېکړو کې د بې عدالتيو او زور واکو شتون ددغو ستونزو ترټولو مهمې ستونزې دي

  ددويمې پوښتنې ځواب

و دنده ده چې بايد زه يې په پوره ډول تاييدوم، رښتيا هم  همداسې ده چې دا د اجراييه او قضاييه قو" :ځاځی وايي
اساسي قانون يې د هېواد پر ټولو وګړو يو شان پلى کړی وای، له بده مرغه دغه کار نه دی شوی، په هېواد کې 
داسې زورواکي شته چې قانون نه رعايتوي او له بده مرغه حکومت هم نه دی توانېدلی چې هغوی قانون ته 

ر اساس چلند کېږي، نن داسې والي لرو چې ياغي ورته وسپاري او قانونمند يې کړي،له دوی سره د مصلحت پ
  "  .په ډېری مواردو کې يې ولسمشرۍ ماڼۍ او اجراييه رياست له ننګونې سره مخ کړي دي... ويلی شوو

نفوذي کسان او اشخاص شته  ٢٠٠کلونو  را هيسې په حکومت کې شاوخوا ١۶نوموړي زياته کړه چې له تېرو 
  .څوکۍ ګومارل کېږي چې له يوې څوکۍ څخه پر بلې

  د درېيمې پوښتنې ځواب 

زما په نظر  اوسمهال د افغانستان خلکو ته په پوره اندازه ازادي ورکړل شوې ده، له رسنيو " :ځاځي وويل  
نيولې تر کار پوهانو، وکيالنو او د هېواد نور ټول وګړي کولی شي چې په ازاده توګه خبرې وکړي او د کوم سند 

حکومت او موږ په ملي شورا کې د خلکو استازو حوصله کړې ... وکيالن او وزيران تورن کړيله درلودو پرته 
ده او خلکو ته مو اجازه ورکړې چې هرڅه يې زړه غوښتي په موسکا او سياسي حوصلې سره مو چلند ورسره 

  " .کړی

د امنيت خونديتوب دی خو نوموړي زياته کړه چې د وګړو د حقونو په مساله کې لومړۍ خبره د هېواد د وګړو 
چې په دې برخه کې ددولت اقدامات ښه نه و او د ځمکو په غصب او د هېواد د وګړو د ملکيتونو په برخه کې هم 

  .ستونزې شته دي

  :د څلورمې پوښتنې ځواب

د بهرني سياست په مسله کې لکه څنګه چې قانون حکم کوي، بريالی پاتې شوی، زموږ ولسمشر " :ځاځی وايي 
و پخوانی دښمن چې هره ورځ موږ ګواښي، داسې حالت ته يې رسولی چې پر امريکا ومني چې د دوی اصلي ا

  " .پخوانی دوست دوه ګونی سياست لري

  .هغه زياته کړه چې ولسمشر سوکه سوکه د افغانستان پر ټولو خلکو د قانون د تطبيق په لټه کې دی

  :د پنځمې پوښتنې ځواب

ملي شورا تصويب کړي او حکومت ته تللي، تر شپږو مياشتو مخکې پورې مو  ځينې قوانين چې ":ځاځی وايي 
قانونونو دغه ستونزه ١٢ستونزه درلوده چې ولسمشر تصويبولی او خلکو ترې کار اخيسته او څه وخت مخکې 

ې درلوده، خو ولسمشر دا زيری راکړ او هغه ټول قوانين يې توشيح کړل او د ځينو قوانينو په تطبيق کې چې ول
نه تطبيق کېږي، زما اشاره د هېواد امنيت ته ده چې حکومت نه دی توانېدلی په ځينو سيمو کې د نا امنيو له امله 

  ".قانون تطبيق کړي
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  .د هغه په باور، په وروستي يو کال کې د خلکو له خوا د قانون تطبيق ډېر شوی دی

  :د شپږمې پوښتنې ځواب

انون کې د ملي شورا يوه له مسووليته ډکه دنده د حکومت له کړنو د ولسي جرګې منشي وويل چې په اساسي ق 
څخه څارنه ده او دويم له نظام او حکومت سره د خلکو د اړيکو پول دی او درېيمه دنده يې د هېواد د قوانينو 

  .تصويب او تعديل دی

له کړنو څخه په څارنه هغه وايي چې د افغانستان ملي شورا د قوانينو د طرحې، تصويب او تعديل کې د حکومت 
  .کې بريالۍ پاتې شوې ده او ان په ځينو مورادو کې يې وزيران هم استيضاح کړي دي

هغه څه چې د افغانستان خلکو يې تمه درلوده، له بده مرغه په څو دليلونو يې نه يو توانېدلي " :نوموړي زياته کړه
  ".را د ښو اړيکو نه موجوديت دىچې ټولو ته يې رسيدګي وکړو، لومړی له حکومت سره  د ملي شو

  :د اوومې پوښتنې ځواب

مې مادې دويم او درېيم بند په څرګنده حکم کوي  تر څو چې د ټاکنو نهايي ٨٣د اساسي قانون د  ":ځاځي وويل
پايلې نه وي اعالن شوې هغه وکيالن پر خپل ځای پاتې کېږي چې اوس په ولسي جرګه کې دي، د اساسي قانون 

  " .مې مادې له مخې، د افغانستان اوسنۍ ولسي جرګه قانوني ده٨٣د 

جمع يو ۵٠کې ټول مسايل د ) د ولسي او مشرانو جرګو( مې مادې سره سم،په دواړو خونو٨۴له  دده په خبره، 
او يا د حاضرو په اکثريت سره فيصله کېږي، ځکه د قوانينو د تاييد، د دولتونو د هوکړه ليکونو د تصديق او 

  .نورو مسايلو په اړه لکه وزيرانو څخه د باور رايه اخيستل او نور ترسره کېږي

ړي دغه راز وويل چې په مشرانو جرګه کې اوس د اساسي قانون مطابق درې ثلثه شتون لري او پوره دى نومو 
او هغه هم قانوني ګڼل کېږي، خو دريغه چې حکومت کولی شوای  ټاکنې پر وخت ترسره کړي او په مشرانو 

  .جرګه کې درېيم ثلث هم په قانوني ډول رامنځ ته کېدای

  :د اتمې پوښتنې ځواب

زه ، حکومت او د ټاکنو کمېسيون د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو د ټاکنو د نه ترسره کېدو ":ځاځي وويل
په اړه نه مالمتوم، ځکه چې تاسو شاهد ياست حکومت چې نوی جوړ شو او دوو ټيمونو په ټاکنو کې ځانونه 

د ټاکنو قانون حکم . تونزې المل شوېبريالي ګڼل، يو کال په همدې جنجال تېر شو او وروسته نا امنۍ ددې س
  " .کوي چې ټاکنې بايد سراسري وي او بايد د افغانستان ټول وګړي د رايې ورکولو مرکزونو ته د تګ حق ولري

د هغه په وينا، پر ياد شوو مسايلو سربېره په حکومت کې دننه ستونزې هم د ټاکنو د ځنډېدو المل شوې، خو اوس 
  .ې راتلونکي کال کې په هېواد کې د ولسواليو شوراګانو ټاکنې ترسره شيحکومت ټينګه اراده لري چ

  :د نهمې پوښتنې ځواب 

له ولسمشر څخه زموږ ګيله همدا ده چې له شپږو مياشتو څخه د ډېر وخت په تېرېدو سره يې  ":ځاځي وويل
غړو  ٩ا دولسي جرګې ته د سترې محکمې درې غړي نه دي معرفي کړي چې د سترې محکمې د عالی شور

، په دقيق ډول ...نصاب پوره شي، ځکه د سترې محکمې په عالی شورا کې ټولې پرېکړې  د خلکو پرېکړې دي
  "  .به يې فيصله کولی

نوموړی وايي چې نه پوهېږي ددغو درې تنو د نه معرفي کېدو دليل څه دی، خو بايد حکومت ددې کسانو په 
  .معرفي کېدو کې ژر تر ژره اقدام وکړي
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  مې پوښتنې ځواب  ١١د 

خدای مه کړه چې افغانستان داسې سرحد ته ورسېږي چې حکومت بېړنی حالت اعالن کړي او دعا ":ځاځي وويل
په احکامو کې د خپلواکو کمېسيونونو او  د متفرقه قانون  کوم چې دا فصل پر خپل ځای باقي پاتې شي، ددغه

ې حکومت ورته متوجه شوی د ټاکنو خپلواک احکامو مسايل راغلي چې په هغه حد کې يوازې يو تور چ
کمېسيون دی او هڅه يې داده چې داسې کمېسيونونه جوړ کړي چې په خپلواکه توګه کار وکړي او په نورو 
خپلواکو کمېسيونونو کې لکه د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواک کمېسيون رامنځته  شوی او رايه يې 

  ".کوي او تر اوسه د حکومت او ملي شورا  الس نه دی ور رسېدلیواخيسته ، په خپلواکه توګه کار 

نوموړی د اساسي قانون په اړه د خلکو د پوهاوي په هکله وايي چې حکومت بايد د خبري رسنيو، ټولنيزو  
  .رسنيو، جوماتونو او تکيه خانو له الرې خلک د اساسي قانون په اړه پوه کړي

دوولسم ټولګيو زده کوونکو ته دې  د هېواد د اساسي قانون په اړه معلومات هغه دغه راز وويل چې د يوولسم او 
  .ورکړل شي او ان هغه دې په تعليمي نصاب کې ځای کړای شي

 .نوموړی وايي چې د هېواد امنيتي او دفاعي ځواکونو ته دې هم د اساسي قانون په اړه معلومات وړاندې شي 
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  : وړانديزونه
 مکنۍ بشپړتيا دهيواد دخپلواکۍ ، ملي واکمنۍ او ځټينګښت، د  ملي يووالي د قانون په افغانستان کې داساسي 
او ، تبعيض د والړ نظام د جوړولو لپاره، له ظلم استبداد ولسواکۍ باندې خلکو په ارادې او پر ، دساتنې

، پرمختللې خونديتوب حقونو او کرامت دانساني  ، دتاوتريخوالي څخه د پاکې ټولنې، د قانونيت، ټولنيز عدالت
، اقتصادي او دفاعي سياسي، ټولنيزو په موخه، دهيواد د تأمين مدني ټولنې او د وګړو د اساسي حقونو او ازاديو د
په نړيواله کورنۍ  هوسا ژوندانه او سالم چاپېريال د برابرولو او بنسټونو د پياوړي کولو او  ټول افغان ملت ته د

او د همدې اساسي قانون له مخې دولت مکلف . ساتلو او تثبيت لپاره وضع شوی دیستان د حيثيت د افغان کې د
دولت خو . تطبيق لپاره خپل مکلفيتونه اجراء کړي  اساسي قانون  د دی، چې پورتينو هدفونو ته درسېدو لپاره د

د . چې اساسي قانون ټاکلي دييې کړی، رسېدو مخنيوی  او هغو هدفونو ته د. پخپله اساسي  قانون نقض کړی
  :د څېړنې په رڼا کې الندني مشخص موارد پيشنهادوياو پژواک خبري اژانس حقوقپوهانو انجمن 

 پراخول او د اساسي قانون او نورو نافذو قوانينو تطبيق ته زمينه مساعدول، دولت د واکمنۍد  .1
 اساسي قانون پر ټولو مواردو کې دچې په  ،يق باندې د څارنې خپلواک کميسيونتطب اساسي قانون پر د .2

له خپل پوټکي راووځي، خپل کورني کوچني اختالفونه حل مکلفيت لري بايد  تطبيق د څارنې واک او
د خپل وجودي فلسفې په پام کې نيولو سره د حکومت تر سيوري خپله خپلواکي خوندي کړي، کړي، 

د اساسي قانون د ناقضينو مخه الولو سره الندې ونه اوسي؛ په ناپيلې توګه او د خپل صالحيت په اعم
 . ته ور وپېژني اره لويې څارنوالۍمحاکمې لپ ونيسي او د عدلي تعقيب د اړتيا په صورت کې دې د

هغه قوانين چې اساسي قانون يې وړاندوينه او د تصويب سپارښتنه کړې بايد د تدوين او تصويب چارې  .3
تشکيالتو  او محلي ادارې قوانين چې ډېر مهم دي بايد  يې پيل شي، په ځانګړې توګه د دولت د اساسي

په دې برخه کې د اساسي قانون په تطبيق باندې د نظارت کميسيون د دندو او .  چارې يې پيل شي
د کميسيون بايد د اساسي لري، زموږ وړانديز دادی، چې ياواکونو قانون يوې جدي بيا کتنې ته اړتيا 

اجرائيوي واکونه ولري، چې وکړای شي د اساسي قانون له حکمونو قانون د نقض په صورت کې داسې 
او دولتي ارګانونه يې تصاميم مرعي . راآت بې اعتباره او لغو اعالن کړيسره مخالفې پرېکړې او اج

  . االجراء وبولي
مې مادې لومړۍ فقرې د حکم سره سم د اساسي قانون د پلي کېدو  ۶۴ولسمشر دې د اساسي قانون  .4

جوړه کړي چې هغوی د دولت په اداره ) کوچنۍ(په خپل دفتر کې دې داسې يوه مسلکي . مراقبت وکړي
کچه د اساسي قانون څارنه وکړي او ولسمشر ته په هرو درېيو مياشتو کې رپوټ ورکړي؛ د اساسي 

 . قانون د نظارت کمېسيون او اړوندو مدني نهادونو سره په اړيکه کې واوسي
غوښتنه کوو چې له  لپاره د يوه خاص قانون يا تقنيني فرمان مونږ د اساسي قانون د اجراء د ضمانت .5

 . مخې يې د اساسي قانون ناقضينو لپاره جزايي مؤيدې ولري 
اغېزمن  ومات ورکړي، دعامه پوهاويخلکو ته معلاساسي قانون په برخه کې  مسؤلې ادارې بايد د .6

 .ظرفيتونو په لوړولو کې الزم تدابير ونيسي  او د. پروګرامونه تطبيق کړي
نون دتطبيق لپاره الره هواره اساسي قا امنيت د ټينګښت او د امنيتي ارګانونه بايد په ټول هېواد کې د .7

 . کړي
او آزاديو  حقونو حريم،  خلکو پر په درناوي سره د افغانستان ملي حاکميت ته نړيوال ځواکونه دې د .8

 .تېري نه کوي
اسي قانون ته د له سياسی ګوندونو، مدني ټولنو  او عامو افغانانو مو غوښتنه داده، چې دافغانستان اس .9

ادارو له خوا د اساسي قانون د نقض په صورت کې له خپلو مدني حقونو او ازاديو درناوي ترڅنګ دې 
هغو کسانو مالتړ دې نه  او داولي، چې اساسي قانون نقض نه کړي سره پر دولت فشار رپه استفادې 

 . کوي، چې اساسي قانون نقضوي 
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  اخځليکونه او منابع 
رش تحليلی مختصر از وضعيت حقوق بشردر افغانستان وکارکردهای کميسيون مستق حقوق گزا .1

  ١٣٨۵سالمی افغانستان جوزا ــــ به شورای ملی دولت جمهوری ا ١٣٨۴بشرافغانستان طی  سال 
ز کال د جنورۍ له لومړې نېټې څخه دډسمبر تر يودېرشمې دافغانستان دبشري  ٢٠٠۶کلنۍ رپوټ ، د  .2

 حقونو خپلواک کميسيون 
 دبشري حقونو خپلواک کميسيون : کال کې په افغانستان کې دبشري حقونو وضعيت ١٣٨۵په  .3
 کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان : خورشيدی  ١٣٨۶وضعيت حقوق بشر در افغانستان سال  .4
 دافغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون : کال  ١٣٨٨په افغانستان کې دبشري حقونو وضعيت  .5
 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان : هــ ــ ش  ١٣٩٠وضعيت حقوق بشر در افغانستان سال  .6
 ق بشرافغانستان صدای مردم برای تامين عدالت ، کميسيون مستقل حقو .7
 کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان :  ١٣٨۶حقوق اقتصادي واجتماعی در افغانستان ، راپور دوم سنبله  .8
کميسيون مستقل : هـ ــ ش  ١٣٨٨ـــ٨٩وضعيت حقوق اقتصادی واجتماعی در افغانستان ګزارش پنجم،  .9

 حقوق بشر افغانستان 
کميسيون مستقل حقوق : جنوب غرب افغانستان تحقيقی درباره عوامل خودکشی زنان در حوزه  .10

 بشرافغانستان 
 : رسمي جريده : قانون تشکيل،وظايف وصالحيت های کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان  .11
کميسيون مستقل حقوق :  ١٣٨۶علل وعوامل شکنجه در نهادهای مجری قانون ، ګزارش تحقيقي سال  .12

 بشرافغانستان 
 کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان :  ١٣٨٧وضعيت تعليم وتربيه درافغانستان طی سال  .13
کميسيون مستقل حقوق : خورشيدی  ١٣٩٠بررسی علل وعوامل قاچاق زنان واطفال در افغانستان سال  .14

 بشرافغانستان 
 دافغان کلتوري ټولنې جرګه : کال  ١٣٩٠پښتونړيوال کنفرانس ،   .15
 په افغانستان کې دملګرو ملتونو پرمختيايي اداره : کال  ٢٠٠۴ې رپوټ ، افغانستان دبشري ود  .16
 دپاليسي اوبشري پراختيا مرکز : کال  ٢٠٠٧افغانستان دبشري پراختيا رپوټ ،   .17
داساسي قانون :  ٢٩/٣/١٣٩٠ــــ ١/۴/١٣٨٩داساسي قانون د څارنې خپلواک کميسيون کالنۍ ،   .18

 پرتطبيق باندې دڅارنې خپلواک کميسيون
 ) اشيافونډيشن ( بنيا د اسيا : سروی مردم افغانستان   ٢٠٠٩افغانستان درسال  .19
وزرات : تبعيض عليه زنان ګزارش مقدماتی ودوم دوره ای جمهوری اسالمی افغانستان به کميته محو  .20

  ١٣٩٠امورخارجه  
، نشريه رياست عمومی مستقل مبارزه عليه ارتشا  ١٣٨۵قانونيت ،سال اول ، شماره اول  عقرب ــ   .21

 وفساد اداری 
، نشريه رياست عمومی مستقل مبارزه عليه ارتشا وفساد  ١٣٨۶قانونيت ،سال دوم ، شماره دوم حمل ــ   .22

 اداری 
، نشريه رياست عمومی مستقل مبارزه عليه ارتشا وفساد  ١٣٨۶وم ، شماره سوم جوزاــ قانونيت ،سال د  .23

 اداری 
 دولت جمهوري اسالمي افغانستان : ستراتيژی و طرزالعمل اصالح اداره  ومبارزه عليه فساد اداری   .24
حش ب:  2009گيری های مسلحانه ای سال زارش ساالنه در مورد محافظت افراد ملکی در جريان درگ .25

  ٢٠١٠ئت معاونت ملل متحد در افغانستان ، کابل جنوری سال حقوق بشر ؤ دفتر هي
دبشري حقونو لپاره : کال شپږمياشتنی راپور ، په وسله واله جګړه کې دملکي وګړو ساتنه  ٢٠١٢د   .26

ستان دملګرو ملتونو عالی کميشنري او دافغانستان لپاره دملګرو ملتونو مرستندويه پالوی ، کابل ، افغان
 جوالی  ٢٠١٢

بخش حقوق بشر يوناما : جلد اول ودوم  : فراخوان برای عملکرد : توقيف های خودسرانه درافغانستان  .27
  ٢٠٠٨کابل ، دسمبر 
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کميسيون :  ١٣٩٠ګزارش نظارت از وضعيت وعملکرد محاکم وسيستم قضايي در افغانستان ، بهار سال  .28
 مستقل حقوق بشر افغانستان 

 ګڼه فرمان ) ۴۵(نېټې  ۵/۵/١٣٩١هور رئيس د د افغانستان د جم .29
 لمريز کال ١٣٨٩مه  ٢١دکب ملي کرښه ، اوومه ګڼه   .30
  ١٣٨٩زارش سفما در مورد نقض ازادی بيان و خشونت عليه ژورناليستان سال گ  .31
 ١٣٩٠زارش سفما در مورد نقض ازادی بيان و خشونت عليه ژورناليستان سال گ .32
  ١٣٨٧افغانستان سال زارش انجمن ازاد ژورناليستان گ  .33
 ٢٠٠٧زارش سفما در مورد نقض ازادی بيان و خشونت عليه ژورناليستان سال گ .34
 ٢٠١١زارش سفما در مورد نقض ازادی بيان و خشونت عليه ژورناليستان سال گ  .35
 ٢٠١٢زارش سفما در مورد نقض ازادی بيان و خشونت عليه ژورناليستان سالگ .36
عدالت پنهان طالبان چگونه نظام قضايي خودرا تطبيق مي آنند؟ آنتونيو گيستوزي، گالديو فرانو و آدام  .37

  ٢٠١٢بكزو 
هيئت معاونت سازمان ملل متحد در ،مــبارزه افغــانستان در بـــرابـــر فـــــساد ميدان نبرد ديگر .38

 ١٣٩۵حوت  )يوناما)افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ( کرنيزو اوبو د حاکم قانوني چوکاټ ارزونهد اوبو حقوق د افغانستان پر  .39

 )د قانون د حاکميت څانګه -  ٢٠١۶ملتونو سازمان د مرستې ماموريت يوناما اکتوبر
کابل، افغانستان، ، په افغانستان کې ناوړه دودونه او د ښځی پر عليه د تاوتريخوالی د منع د قانون تطبيق .40

، )يوناما(حقونو څانګه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پالوی  د بشری ٢٠١٠ ډسمبر ٩
  کابل د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنر دفتر

 پالوی افغانستان کې دملګرو ملتونومرستندويه پهدافغانستان د ماشومانو د اصالح د مرکزونو ارزونه،  .41
 نومبر  ٢٠١۶، څانګه دقانون د حاکميت، يوناما

هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان يوناما واحد حاکميت ، ارزيابی خدمات صحی در محابس افغانستان .42
 ٢٠١۶جنوری ، قانون

 يوناما د افغان مدني ټولنې د هغه راپور هرکلي کوي، چې د سولې لپاره د افغانانو طرحه وړاندې کوي .43
  ٢٠١۴د جون لسمه نيټه، کال  عالميهمطبوعاتي ا

يوې ټوليزې سولې د بهير بنسټ ايښودل، د سولې لپاره محلی  د : ولې په اړه د افغانانو خبرې اترېد س .44
  ٢٠١۴کال  ١٠الر نقشې، کابل، افغانستان، د جون 

بيانيه (افغانها از حكومت شان ميطلبند که يک راهکار را براي صلح و آشتي ملي انکشاف دهد .45
 )1390قوس  13/ 2011دسامبر  4افغانستان  –آابل ) مطبوعاتی

د سولی د يوی عام شموله پروسی بنسټ ايښودنه د  )د خلکو ديالوګ(د سولی په هکله د افغانانو خبری  .46
 )د امن په هکله د افغانانو خبری( کال دسمبر ٢٠١١

کابل، افغانستان، جون  افغان مدني ټولنه ولسمشريزو نوماندانو ته د سولې لپاره الر نخښی وړاندي کوي .47
  ٢٠١۴ل کا ١٠

 رهنمود ارزيابی سن به منظور جلوگيری و پاسخدهی به استخدام اطفال در نيروهای امنيتی افغانستان .48
  ١٣٩۴ارگان های امنيتی افغانستان سال 

 کابل ملګری ملتونه   2016اپريل   پوهنه او روغتيايي پاملرنه په خطر کې .49
پالوی ان کې دملګرو ملتونو مرستندويه په افغانست( مه ۶کال د فبرورۍ  ٢٠١٧د  عالميهمطبوعاتي ا .50

 )يوناما
 د عبادت ځايونو، مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو پر وړاندې د بريدونو په اړه د يوناما ځانګړی رپوټ .51

 )مه٧کال د نومبر ٢٠١٧د (عالميه مطبوعاتي ا
 ٢٠١۵کال مطبوعاتي خبرپاڼه د ډسمبردولسمه نيټه  ، په کندوز کې د ملکي وګړو د خونديتوب رپوټ .52
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د فبروری  عالميهمطبوعاتی ا کال کې تر ټولو اوچتې کچې ته رسيدلي دي ٢٠١۵ملکي تلفات په  .53
 ٢٠١۶ څوارلسمه نيټه کال

گزارش ويژه حمله بر تظاهرات صلح آميز  ،حقوق بشر و حمايت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه .54
  ٢٠١۶جوالی   در کابل، هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان

دبشري حقونو لپاره دملګرو ، کال کلنې راپور٢٠١٢د ، په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه .55
 پالوی دافغانستان لپاره دملګرو ملتونو مرستندويه او  ملتونوعالي کميشنرۍ دفتر

د راپورلنډيز کابل افغانستان ،  ،کال کلنی راپور ٢٠١۶په وسلواله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه د  .56
په افغانستان کې د ملګرو ملتونه او  د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري، ٢٠١٧ روريفب

  مرستندويه هيئت
د بشر ي حقونو لپاره دملګرو  ، نيم کلن راپور په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه ٢٠١۵د  .57

 پالوی يه دافغانستان لپاره دملګرو ملتونو مرستندواو  ملتونوعالي کميشنر ۍ دفتر
د بشر ي حقونو لپاره دملګرو  ، کال کالنی راپور په وسلواله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه٢٠١۴د  .58
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  :د حقوق پوهانو د انجمن په اړه 
مې مادې پربنسټ  ۴قانون د ) جمعيتونو(مې او د ټولنو  ٣۵ساسي قانون د د حقوق پوهانو انجمن، چې د هېواد د ا

 ګڼه ثبت دی، په خپله١۵۶٨نېټه، په    ١٩/٢/١٣٩۴وزارت کې د حکمي شخصيت په توګه  په د عدليې په 
ته د السرسي لپاره مدني هلې ځلې  اساسنامه کې راغلو موخو ته د رسېدو لپاره چې د قانون واکمنۍ او عدالت

د حقوق پوهانو انجمن خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره دا خپله دنده بولي، چې په هېواد کې د قانون د بشپړ  .کوي
  . تونو له الرې قانون ته د احترام احساس پياوړی کړيحاکميت لپاره د خپلو مدني هلو ځلو او علمي ـ حقوقي فعالي

  
   نمبر کور، دويم پوړ، لسمه ناحيه کابل ـ افغانستان ٢۴، د ايمرجنسی روغتون شاته، دشير پور څلور الرې : پته

 hodman_ajmal@yahoo,com :برېښناليک
   0700052999, 0700487474 , 0700249889 :د اړيکې شمېرې

 : آژانس په اړه د پژواک خبري 
لمريز کال کې د افغانستان د خلکو د  ١٣٨٣په  (Pajhwok Afghan News) پژواک خبري اژانس

مادې  مې٢٧قانون د  غهاو د همد جز  ١٢مادې د  مې ٣لپاره د ټوليزو رسنيو د قانون د  پوهاوي عامه
موکراسۍ، ټولنې او کلتور ډي ،ولۍموخه يې د هېواد د پراختيايي مسايلو، ښې حکومت  .شوى دى رامنځته  بنسټ پر

پژواک دغه راز نړيوالو ته د . خبرونو، فيچري راپورونو او معلوماتو برابرول دي کره په اړه د بې پلوه او
ټولنو په اړه د  خپرنيزو  پژواک د خصوصي رسنيو او. افغانستان په اړه راپورونه او معلومات چمتو کوي

د افغانستان دننه او بهر  ، همدارنګه يوه بې پلوه رسنۍ ده چېنين رعايتويافغانستان د اسالمي جمهوريت ټول قوا
   .له هېڅ يوې سياسي ډلې سره تړاو نه لري

  
  افغانستان   سړک، موى مبارک تم ځاى، تايمني، کابل، ٨، ١٣٨او  ١٣٠کور : پته

  news@pajhwok.com: برېښناليک
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