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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

  

 ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ آصفي خوشحال

 
 لري؟ معنا څه ردیدل فرمانونو اتو د ډول پسې پرله په

 
 له كې حالت په تعطیل د جرګې ولسي د شي كوالى حكومت: ))وایي ماده مه ٧٩ په قانون اساسي د افغانستنان د

 تر رییس جمهور د فرمانونه تقنیني. كړي ترتیب فرمانونه تقنیني اساس پر اړتیا بېړنۍ د پرته چارو مالي او بودیجې
 د وروسته جوړېدو تر غونډې لومړۍ د شورا ملي د باید فرمانونه تقنیني. كوي پیدا حكم قانون د وروسته توشېح
 ((.وركوي السه له باور خپل شي، رد خوا له شورا ملي د اوكه شي وړاندې ته هغې كې اوږدو په ورځو دېرشو

 ټول فرمانونه دا. دي کړي رد فرمانونه تقنیني اته مشر د حکومت ګډ د جرګې ولسي کې میاشتو څلورو تیرو په
 نه اړخ سره شرایطو اوسنیو افغانستان د یا دي، نه اړین یا دي، کې ټکر په سره قانون اساسي د یا چې دي داسې
 تقنیني د ولسمشر چې ده خبره سمه دا. دي مصرفول بودیجي د او جوړول ادارو موازي د بېځایه هم یا او لګوي

 چارو مالي او بودجې د کولی نشي ولسمشر. دي کړي محدود قانون فرمانونه دا خو لري، حق ورکولو د فرمانونو
 اساسي خو. وي نه هم کې ټکر په سره قانون اساسي له باید فرمان تقنیني ترڅنګ ددې. ورکړي فرمان تقنیني کې

 ولسمشر هغه د بیا تیره په او لري معنا څه ردیدل فرمانونو د ولسمشر د توګه پسې پرله په چې ده دا پوښتنه
 وي؟ متفکر ستر دویم نړۍ د چې فرمانونه

 جوړول څنګه دولتونه ناکام) د او دی شوی نومول هم متفکر ستر دویم نړۍ د چې غني اشرف مشر حکومت ګډ د
 قانون او فکر په یي دواړه قدم او دم چې ده خبره طبیعي نو دی؛ هم لیکوال کتاب جوړونې دولت د نوم په( کیږي
 لویو لفظې د چې دا خو. وکړي اشتباوې کمې پرتله په انسانانو عادي نورو د باید متفکر نړۍ د. واوسي برابر سره

 د. راولي الندې پوښتنې د متفکرتوب ستر نوموړي د بیا دا نو کوي اشتباه هم کې قانون په څنګ تر اشتباهاتو
 ناخبره قانونه له آیا چې راځي الندې پوښتنې تر شخصیت او علمیت نوموړي د توګه په متفکر د نړۍ د او ولسمشر

 کوي؟ الندې پښو تر قانون توګه قصدي په الس لوی په که او دی
 په دي شوي رد کې میاشتو څلورو تیرو په چې فرمانونه هغه متفکر ستر دویم د نړۍ د او مشر د حکومت ګډ د

 :دي ډول الندې
 په قانون ټاکنو د جرګې ولسي نیټه پنځمه په مرغومې د ورځ تیره همدا:  فرمان تقنیني شوی رد اتم ولسمشر د ــ۱

 کړ رد فرمان یاد استدالل دې په غړو جرګې ولسي د. کړ رد سره اکثریت په رایو د فرمان تقنیني اتم ولسمشر د اړه
 کې قانون اساسي په چې لري نه حق ولسمشر او شته ماده خپله کې قانون اساسي په اړه په موضوع دغې د چې

 .راولي بدلون
 انتخاباتي د جرګې ولسي نیټه مه ۳۰ په لیندۍ د کال روان د:  فرمان تقنیني شوی رد اووم ولسمشر د ــ۲

 انتخاباتو د:  کړل ګوته په داسې دالیل ردېدو د فرمان دغه د ولسي. کړ رد فرمان ولسمشر د اړه په کمېسیونونو
 کوي؛ وړاندیزونه دوی چې یا او شوي جوړه چې کمېټه دا شوي؛ ورسپارل ته کمیټې غوراوي د کارونه کمېسیونونو

 کې امورو دغو په ده؛ اخیستي رایه باور د څخه جرګې ولسي د کمېسیون انتخاباتو د ځکه دي، اعمال قانوني غیر دا
 .کېده مخ سره بحرانوو د نور هېواد چې وه دا ستونزه او و کې ټکر په سره قانون د فرمان رییس جمهور د
 ټاکنیزو د جرګې ولسي نیټه مه ۳۰ په لیندۍ د وړاندې موده څه:  فرمان تقنیني شوی رد شپږم ولسمشر د ــ۳

. کړ رد سره اکثریت په رایو د فرمان ولسمشر د اړه په مادو اوو د کڅوړې شوې وړاندیز د کمېسیون اصالحاتو
 کمېسیون شکایتونو ټاکنیزو او کمېسیون خپلواک ټاکنو د او قانون په ټاکنو د بنسټ پر فرمان یاد د چې وه شوې ټاکل

 د ځکه کړ، رد فرمان دغه خاطر دې په جرګې ولسي خو شي رامنځته تعدیالت کې برخو په واکونو او تشکیل د
 واکونو او تشکیل د کمېسیونونو ټاکنیزو د او لري شتون قانون واکونو او تشکیل د کمېسیونونو ټاکنیزو د او ټاکنو
 وړاندیز لوري له کمېسیون خپلواک ټاکنو د باید وي، اړتیا ته تعدیل قانون د چېرې که بنسټ، پر مادې ۱٤ د قانون

 .شي
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 2تر 2 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 

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

 

 غونډه عمومي په غړو جرګې ولسي د نیټه مه ٩ په لړم د کال روان د: فرمان تقنیني شوی رد پنځم ولسمشر د ــ۴
" واحد بودیجوي ځانګړي د مشاوریت اقتصادي" د ریاست جمهوري د چې فرمان، غني اشرف محمد ولسمشر د کې
 ریاست جمهوري د چې و، راغلي کې فرمان دغه په ولسمشر د. کړ رد رایو اکثریتو په وو شوی خپور هلکه په

 .وي واحد بودیجوي ځانګړی یو دې مشاوریت اقتصادي
 تقنیني پنځم ولسمشر د جرګې ولسي نیټه مه ۲۳ په لړم د کال روان د:  فرمان تقنیني شوی رد څلورم ولسمشر د ــ۵

 په. کړ رد اکثریت په  رایو د وو، شوي بلل مستثنى قانونه له سرپرستۍ د ارګانونه امنیتي یې مخې له چې فرمان
 تعدیل د قانون تنظیم د سرپرستۍ د کې لومړیو په میاشتې غبرګولي د کال روان د جرګې ولسي چې کې حال داسې

 نه توګه په سرپرست د زیات میاشتو دوو له کې ادارو دولتي په هم هېڅوک یې مخې له چې کړه تصویب  طرحه
 امنیتي الرې له صادرولو د فرمان تقنیني یوه د کې رخصتیو په اوړي د شورا ملي د ولسمشر خو. کېدلى پاتې شي

 .کړ رد اکثریت په رایو د فرمان یاد جرګې ولسي خو وبلل مستثنى نه قانون دغه له ارګانونه
 
 د عایداتو پر جرګې ولسي نیټه ۲٩ په تلې د کال روان د:  فرمانونه تقنیقي شوي رد دویم او دریم ولسمشر د ــ۶

 د. کړل رد اکثریت په رایو د فرمانونه تقنیني دوه ولسمشر د اړه په تعدیل د مواردو ځینو د قانون ګمرکاتو او مالیاتو
 د فرمان دغه وویل جرګه ولسي. و شوي لوړ ته سلنې څلور سلنې دوه له مالیات عایداتو پر مخې، له فرمان دغه

 مالي او بودیجې د چې کولى شي نه ولسمشر مخې له مادې دې د چې ځکه دى؛ خالف مادې مې٧٩ د قانون اساسي
 .کړي صادر فرمانونه تقنیني کې برخه

 خدمتونو مخابراتي پر جرګې ولسي نیټه مه ۲۲ په تلې د کال روان د:  فرمان تقنیني شوی رد لومړی ولسمشر د ــ٧
 د شورا وزیرانو د. کړ رد سره اکثریت په رایو د فرمان ولسمشر د اړه په کولو وضع د محصول سلنې لس د

 سلنه لس خدمتونو مخابراتي د اخیستونکو ګټه ټولو پر  خدمتونو مخابراتي د مخې، له فرمان د ولسمشر او پرېکړې
 .شو عملي نېټې لومړۍ له میاشتې تلې د  کال روان او شوى وضع محصول
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