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 سترې محکمې قانون مات کړ
 ګیله له چا وکړو؟

 

په داسې حال کې چې د اساسي قانون له مخې د اوسني ولسمشر د کار دوره د 
جوزا تر لومړۍ نېټې وروسته پایته رسیږي؛ سترې محکمې حکم صادر کړی 

چې تر راتلونکو ټاکنو پورې به اوسنی حکومت خپل کار ته دوام ورکوي. هغه 
په الس ورغلی ښیې چې سترې محکمې پرېکړه کړې چې  سند چې رسنیو ته

اوسنی ولسمشر غني به تر هغې خپل کار ته دوام ورکوي څو پورې چې د 
ټاکنو پایلې نه وي معلومې شوي او نوی ولسمشر ټاکل شوی نه وي. په ورته 

مهال د ولسمشرۍ نور نوماندان او یو شمېر سیاسیون وایې چې په دې کار سره 
 .م قانون تر پښو الندې کړسترې محکمې ه

حکومت بیا د سترې محکمې د اوسني حکم د توجیه کولو لپاره د پخواني 
ولسمشر حامد کرزي دوره یادوي چې هغه مهال هم دوه ځلي سترې محکمې د 

کال ټاکنو پر مهال هم د هغه مهال سترې محکمې د پخواني  2۰1۴او  2۰۰۹کرزې د واک موده غځولې وه. د 
 .کرزي د واک موده غځولې وه ولسمشر حامد

 

 په کوم منطق د اوسني حکومت کاري موده غځيږي؟
وایې چې سترې محکمې د اساسي قانون په تفسیر او د هیواد د ثبات د تامین او د خیر ښېګڼې په پام حکمت ښه که 

ر نون د تعبیکې نیولو سره پرېکړه چې د حکومت کاري موده دې وغځول شی؛ نو په کومو سترګو دوی د اساسي قا
 یادونه کوي؟

کله چې د ملي شورا کاري موده د درې کلونو لپاره په غیر قانوني ډول غځول کیږي، ستره محکمه ولې د اساسي 
 قانون تفسیر نه کوي؟

دا حکومت خو اصالً له لومړي سره د اساسي قانون خالف د درېمګړي په الس جوړ شوی دی نو څنګه اوس د 
 مخې کاري موده غځوي؟ اساسي قانون د تفسیر له

دا خو ولسمشر غني د کار په لومړیو کې په خپله ویلي چې د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته یوه ورځ هم کار ته 
 دوام نه ورکوي. آیا د ولسمشر غني څخه خپله خبره له هېره وتلې یا د ارګ د څوکۍ خوند ډېر دی؟

ولو لپاره هر ډول معامله کولی شي آن له اساسي خبره واضیح ده چې اوسنی حکومت د خپل کاري مودې د غځ
اوس هم ستره محکمه د ارګ له لوري تر فشار الندې نیول شوې او بیا د حکومت په خوښه  .قانون هم تېرېدلی شي

 او فرمایش د اوسني حکومت موده د قانون خالف وغځوله.
 

 ستره قانون ماتونهد سترې محکمې 
ستره محکمې ته په ټولو نظامونو کې د لوی قضایې او عدلي ارګان په توګه کتل کیږي او ستره محکمه هم په هر 
نظام کې خپل استقاللیت او حیثیت ژوندی ساتي. اما دا په دې معنا نه ده چې دغه قانوني مرجع دې دومره ستره 

ق له مخې د اساسي قانون د تعدیل مرجع شي چې د اساسي قانون خالف دې عمل ترسره کړي. د قانون او منط
 ستره محکمه څنګهیواځې او یواځې لویه جرګه ده. نو 

په دې کار سره د هیواد په قضایې او عدلي ارګانونو د خلکو باور نور هم کم شو او د سترې محکمې اوسني حکم 
اوسني  دتر سیوري الندې دي.  دا ثابته کړه چې د افغانستان قضایې او عدلي ارګانونه خپلواک نه بلکې د حکومت

 حکومت د کاري مودې په غځولو سره سترې محکمې ستره قانون ماتونه ترسره کړه.
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د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده پنځه کاله ده او باید د پنځم کال د غبرګولې د میاشتې په لومړۍ نېټه 
دي ترسره شوي او نوی ولسمشر معلوم نه دی؛ بیا هم  واک بل ولسمشر ته انتقال کړي. خو دا چې دلته ټاکنې نه

ځکه د حکومت د مشرانو د خپلمنځي اختالفاتو له امله ټاکنیز اصالحات رامنځته نه شول، پارلماني حکومت پړ دی. 
ټاکنې له درغلیو ډکې ترسره شوې او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم د ټاکنیزو کمېسیونونو د ضعیف مدیریت له امله د 

رسره ت راوستي و، پارلماني ټاکنې به شفافېزمینه برابره شوه. که حکومت غوښتلی نو ټاکنیز اصالحات به یې  ځنډ
شوې او په حمل میاشت کې به ولسمشریزې ټاکنې هم ترسره شوې وې. اوس به واک په سالم ډول بل ولسمشر ته 

 انتقال شوی و.
 پای
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