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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۱/۱۲/۲۰۱۶         هللا آرینزیاحسان 
 

 د وزیرانو د سلب صالحیت په اړه،
 د سترې محکمې خوله ولې ماته ده؟!

 

وزیران به استیضاح  ۱۷میاشت مخکې پرېکړه وکړه چې د کابینې هغه  د افغانستان ولسي جرګې څه باندې یوه
 پراختیایي بودجه نه وه لګلولې. %۷۰ هـ.ش کې یې خپله ۱۳۹۴کړي چې په کال 

له استیضاح مخکې پښې سپکې او استعفی  شاعر عبدالباری جهانی، او فرهنګ وزیر،په دې لست کې د اطالعاتو 
وکړه. د استیضاح به لومړۍ ورځ د بهرنیو چارو وزیر صالح الدین رباني، د کار او ټولنیزه چارو وزیره داکتر 

اتو او ځوابونو نسرین اوریا خېل او د فواید عامه وزیر محمود بلیغ د ولسي جرګې غونډې ته حاضر شول چې معلوم
 یې د خلکو استازي)!( قانع نه کړل او ټول سلب صالحیت شول.

لري چې ولسي جرګې خپله باور رایه بېرته واخسته او حکومت همدا سړی  سلب صالحیت د قانون له مخې دا مانا
ې له پاره همدې پست ته بیا نه شي معرفي کوالی؛ خو دا سړی بیا هم د قانون له مخې حق لري چې د ټاکلي مود

 سرپرست وزیر پاته شي او بیا ځای بل وزیر ته پرېږدي.
ید؛ خو د ترانسپورت او هوایی ئه تاگلیل حکیمي په غیابي تو( د مالیی وزیر اک۲۰۱۶/۱۱/۱۴د دې ورځې په سبا )

 چلند وزیر محمد هللا بتاش او د پوهنې وزیر اسدهللا حنیف بلخي رد شول.
یه داکتر عبدهللا د ولسي جرګې له اداري پالوی او د ئشرف غني او اجراپه دې شپه ولسمشر داکتر محمد ا

 له مشرانو سره ولیدل او له دوی وغوښتل چې د وزیرانو د استیضاح پروسه ودروي. کمیسیونوتو
دوی استدالل کاوه چې د وزیرانو له خوا د پراختیایي بودجې د لګښت په هکله د وکیالنو معلومات نیمګړي دي او 

 یه او مقننه قواوې نورې هم سره جال کړي!ئح به اجرااستیضا
نو څخه کار واخلي په دې شپني غونډه کې د ولسي جرګې مشر ابراهیمي ویلي و چې دوی به له خپلو ټولو هغه واکو

 چې قانون ورکړی.
ر انور او کړل. په دې ورځ د عدلیې وزیر عبدالبصی استیضاح  ولسي جرګې بیا درې وزیران غیابی په درېیمه ورځ

د ښار او کور جوړولو وزیر سید منصور سادات نادری بریالي ووتل؛ خو د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند سلب 
 صالحیت شوه.

باوررایې واخستې  ۷حضوري او غیابي استیضاح کړل چې  وزیران ۱۶لنډه دا چې ولسي جرګې په هغه کمپاین کې 
 سلب اعتماد شول. ۹او 

اشرف غني چې دې بهیر هک اریان کړی و، له خپلو مشاورینو او احتماالً اجراییه سره له  ولسمشر داکتر محمد
د استیضاح موضوع سترې محکمې ته واستوله او غوښتنه یې وکړه چې د اساسي  مشورې وروسته، د کابینی د غړو

تونزو او د هغه ژمنو هـ.ش مالي س۱۳۹۴قانون، د هېواد د اوسنیو شرایطو او وضعیت او په ځانګړي توګه د کال 
 په پام کې نیولو سره چې تعلیق یا لغو شوي، د وزیرانو د سلب اعتماد په هکله پرېکړه وکړي.

جه بولي. حکومت استدالل کوي چې پراختیایي بودجې نه لګول مو   %۷۰ افغان حکومت د ځینو وزیرانو له خوا د
الو ټولنو په ېره او ستونزې پریمانه وې او ځینو نړیوپه نیمایی کې کار پیل کړی، نا امني ډ ۱۳۹۴ځینو وزیرانو د 

 .وخت مرسته نده کړی
د دې استیضاح په وخت کې ځینو رسنیو او کارپوهانو ویل چې داکتر محمد اشرف غني، د بروکسل له غونډې 

ګمارلو وروسته، په حکومت کې د بدلونونو اراده درلوده؛ ځکه یې ولسي جرګه دې ته وهڅوله چې د نویو کسانو د 
له پاره اوسني وزیران سلب صالحیت او ګوښه کړي، ځینو به ویل چې حکومت سیاسي چلن پیل کړي، ځینو به ویل 

 چې ولسي جرګه له حکومت څخه کسات اخلي او ....
وزیران د  ۹په هر صورت که واقعیت هر څه و؛ خو د حکومت مشروعیت یو بل دروند ګزار هم ولید او اوس هغه 

 هي یا لیکني حکم له مخې کار ته دوام ورکوي چې ولسي جرګې بې صالحیته کړي؟!ولسمشر د شفا
اوس له هغه وخت څخه چې ولسمشر دا خبره د سپیناوي له پاره سترې محکمې ته استولي، پوره میاشت وتلې؛ خو 

 له بده مرغه چې د سترې محکمې خوله ماته ښکاري او هېڅ نه وایي.
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په ډاګه کړي چې د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو د تعبیر او تفسیر ستره محکمه دې لومړی دا خبره 
بشپړ واک ورسره دی. بیا دې مټې بډ وهي او د عمري عدالت د پالونکي اورګان په توګه دې د مصلحت پالنې په 

مبهم حالت څخه  ځای خپل دیني، وطني او وظیفوي دروند مسوولیت په پام کې ونیسي او هېواد دې له دې ګونګ او
وباسي؛ ځکه اوس هم ټول نظام د بشپړ قانوني او حقوقي مشروعیت د نه لرو په رنځ اخته او خلک له سختو 

 ستونزو سره مخامخ دي.
دا  ستره محکمه دې د خپلو قانوني واکونو له مخې دا قضیه ژر تر ژره وڅېړي. دا د میاشتو او کلونو بحث نه دی.

صصي بحث غواړي چې دا خبره سپینه شي چې ولسي جرګه د خپل کار په اووم کال دوه درې ورځې مسلکي او تخ
)چې خپله لوی بحث دی( دا صالحیت لري چې وزیران استیضاح کړي که نه؟ او آیا زموږ په قوانینو کې غیابي 

حیت استیضاح شته؟ او آیا ولسي جرګه پرته له دې چې د کوم وزیر ځوابونه او دالیل واوري، وزیر سلب صال
کوالی شي او ایا ولسمشر دا حق لري چې سلب صالحیت شوي وزیر ته د کار د دوام جواز ورکړي؟ او داسې 

یه قواوو بې اعتماده کړی او چاوراکي یې له ئیه، مقننه او قضائنورې پوښتنې چې د افغانستان خلک یې په خپلو اجرا
 غټې پوښتنې سره مخامخ کړي دي!

د خپلو تاریخي وجایبو له مخې ژر دا مبهم حالت پای ته ورسوي، خپل قانوني او د افغانستان ستره محکمه دې 
حقوقي دریځ په ډاګه اعالن او د هر چا ځای ځایګي روښانه وټاکي چې د اوسني ابهام حالت پای ته ورسي او د 

 زیان ونه رسي. دولت د درې ګونو قواوو مشروعیت ته نور 
 

 پای
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