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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 

 ۱۲/۰۶/۲۰۱۹          ییزو څېړنو مرکز اتېژیکو او سیمهد ستر
 

 د ولسي جرګې د اوولسمې تقنیني دورې پیل
 

 
 

مه ترسره شوې. که ۲۹مه او ۲۸دورې ټاکنې د تېر کال د تلې په  يولسي جرګې د اوولسمې تقنیند غزني پرته د 
هـ ش کال د لړم په  ۱۳۹۷و چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به د ؤڅه هم په لومړیو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي 

د ځینو وکیالنو او خپله د شکایاتو خپلواک  مه نېټه اعالن شي؛۲۹مه او وروستۍ پایلې به یې د لېندۍ په ۱۹
تخنیکې او عملیاتي   ،درغلی ېپراخه او مهندسي شوکمېسیون هم تائید کړه چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې 

او پکتیا د کابل پټې سیاسي معاملې هغه څه ؤو چې د پایلو اعالن یې اووه میاشتې وخت ونیو چې او  ېستونز
 دغه پروسه بشپړه کړه.یې والیتونو د پایلو په اعالن سره 

د د ولسي جرګې  ټهنې۶نډ وروسته د ثور میاشتې په ځافغان ولسمشر محمد اشرف غني د دری کاله  پای کېاو په 
 وکړه. پرانېسته ېمې تقنیني دور ۱۷

او  ددې دورې دری کلن ځنډ او اوس یې د ریاست لپاره د ټاکنو جنجال ،پیل دورېد ولسي جرګې اوولسمې تقنیني 
 .هغه موارد دي، چې دلته مو بحث پرې کړی دی قانوني اړخ یې

 

 :د ولسي جرګې شپاړسمه تقنیني دوره
حکومت پر جوړېدو هوکړه وشوه او له هغه  هلنډ مهالد کرزي تر مشرۍ الندې د کله چې په بن کنفرانس کې د حام

هـ ش کال کې د ولسي  ۱۳۸۴د نوي اساسي قانون له مخې په  د لپاره نوی اساسي قانون جوړ شو.وروسته د هېوا
مې تقنیني دورې لپاره ټاکنې  ۱۶هـ ش کال کې د ولسي جرګې ۱۳۸۹مې تقنیني دورې لپاره او په  ۱۵جرګې د 
د خلکو د رایو له الرې د پنځو کلونو لپاره دغې جرګې ته وټاکل شول. دغه راز ټاکل شوې غړي  ۲۴۹وشوې او 

؛ خو د بېالبېلو الملونو له کبله تر سره شيهـ ش کال کې  ۱۳۹۴مې دورې ټاکنې په ۱۷وه، چې د ولسي جرګې د 
 وغځېده.هم کاله نوره  شپاړسمې تقنیني دورې موده درې چې ورسره دپورې وځنډېدې کلونو دغه ټاکنې تر درېیو 

لیکونه  مې تقنیني دورې په تېرو اتو کلونو کې لسګونه تقنیني سندونه، طرحې او نړیوال هوکړه۱۶د ولسي جرګې 
لیکونه او د  تصویب کړي دي. همدارنګه په دغه موده کې د افغانستان او ځینو هېوادونو ترمنځ د همکاریو هوکړه
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کې ولسي جرګې  ورهپه دغه د.م د ولسي جرګې له لوري تصدیق شوي ديلیکونه ه  ځینو کنوانسیونونو پرېکړه
. له دې پورته کړېنارې  کتنېځینې داسې سندونه هم تصویب کړل، چې وروسته یې خپله د هماغو سندونو د بیا 

چې د ملي یووالي حکومت د خپل کار د پیل  رنګهډلې یو هم د افغان دولت او امریکا ترمنځ امنیتي تړون و. لکه څ
ولسي جرګې هم په لږ وخت او د رایو په همدا ډول ون په خورا بېړه السلیک کړ، په لومړیو ساعتونو کې دغه تړ

اکثریت پرته له کوم بحث څخه تصویب کړ؛ خو په وروستیو کلونو کې د هوایي بمباریو او ملکي تلفاتو له زیاتوالي 
په ټوله کې د ولسي .ؤو و مشرانو جرګې یو ځل بیا د دغه تړون د بیاکتنې غږ را پورته کړیسره ولسي جرګې ا

مه دوره تر ډېره له یوې خوا په خپلمنځي النجو او له بلې خوا له حکومت سره په مخالفتونو تېره شوه او ۱۶جرګې 
بهر پر ځای له هېواده مت د خدڅنګ یې د وکیالنو غیر حاضري او د رخصتیو پرمهال یې د خپلو موکلینو تر 

چې په قانون جوړونه، د حکومت د کارونو په څارنه او په ریښتیني توګه د خلکو په استازولۍ و ؤسفرونه، هغه څه 
خوشحاله نه ؤو او ، چې له همدې امله خلک هم ترې ؤوجرګې رول تر سیوري الندې راوستی کولو کې یې د دغې 

 د جوړېدو په تمه یې د ټولو چلنجونو سره، خپلې رائې وکارولېپه اولسمه دوره کې د یو ښه پارلمان 
 

 :اوولسمې تقنیني دورې د ځنډ عوامل ولسي جرګې د د
 

 :د ټاکنو پر وړاندې خنډونه .1
 ې دری کاله څنډ سره تر سره شوې:، چې د ولسي جرګې ټاکنؤوهغه عوامل  ذکر شوي الندې

 چې د فنډ نه شتون له کبله به ویلي ؤو صیادعبدالدیع خپله د ټاکنو خپلواک کمېسون مشر   :د فنډ نه شتون ،
 په نوروپورې ځنډیږي. ځکه د ولسي جرګې ځانګړې شوې پیسې ټولې  نېټې نامعلومېد ولسي جرګې ټاکنې تر 
  .کارونو باندې لګول شوې

هغه بل د والیتونو سقوط  او د څو والیتونوپه لسو والیتونو کې دوامداره جګړې او ناامنۍ هېواد  د :ي ستونزېامنیت
  د ځنډ سبب شو. ، چې د ولسي جرګې د ټاکنوؤوستر خنډ 

 

  حکومت پرېکړه  یوواليکال له النجمنو ټاکنو وروسته د ملي  ۱۳۹۳د  :د اصالحاتو معماپه ټاکنیز نظام کې
اختالف د کمیسیون خو د ملي یووالي حکومت د مشرانو د نظر وکړه، چې په ټاکنیز نظام کې به اصالحات راولي. 

د مشرتابه پر سر هغه څه وو چې کمیسیون د ضعیف مدیریت له کبله ونشو کوالی چې د ټاکنیز نظام د اصالحاتو 
 په اړه په طرحه باندې کار وکړي.

 

 د پایلو د ځنډ عوامل: .2
 له ناامنۍ د کې هېواد په خوا یوې له چې شوې ترسره مهال داسې وروسته، ځنډ کلن درې له ټاکنې جرګې ولسي د

 نظمۍ بې له توګه پوره په خوا بلې له او کړای شو ونه ګډون کې په افغان هر برابر شرایطو په ورکونې رایه د کبله
ته د  دوهمې ورځې، له یوې ورځې ستونزي عملیاتي او تخنیکي د کې ټاکنو دغو په.وې مل هم سره درغلیو او

ټاکنو غڅېدل، د ټاکنو د خپلواک کمېسیون او شکایاتو کمېسیون تقابل، د رایو بیا بیا شمېرنه او د ټاکنیزو کمېسیونونو 
وینا په د کابل او پکتیا والیتونو وکیالنو ته هم په ملي شورا کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني، بې کفایتي چې 

 یوه داکې  تاریخ په قانون ټاکنو د نظامونو ولسواکۍ د“ له هغه زیاته کړهد ټاکنیزو کمېسیونونو بې کفایتي وبل کې
د تېرو ټاکنیزو کمېسیونونو بې کفایتي سبب یې هم  ونیسي وخت میاشتې اوه دې پایلې ټاکنو د چې وه، غمیزه کمیابه
 .وبلله

 

 تقنیني دورې د ریاست لپاره ټاکنېد اوولسمې 
مه نېټه خپله لومړنۍ عمومي غونډه وکړه په غونډه کې ټولو وکیالنو  ۲۶نویو ټاکل شویو استازو د ثور میاشتې په 

د ولسي جرګې مشرتابه لپاره د خوست  جرګې رئیس او اداري پالوی وټاکي.برخه اخیستې وه، چې د ولسي 
ن استازی میر رحمان رحماني او د هرات استازی کمال ناصر اصولي، د ننګرهار استازی میرویس یاسیني، د پروا

تر  هپنځوس جمعه یوه رای په اوله دوره کې استازی عمر نصیر مجددي کاندیدان وو، خو دوی یو هم و نه توانېد
مه نېټه د دوه پېشتازو  ۲۸د ثور په ؤو چې د ریاست لپاره ټاکنې دویم دور ته والړې چې هماغه  .السه کړي

پایله کې یې ښاغلي ټاکنې وشوې چې په دویم ځل لپاره کاندیدانو کمال ناصر اصولی او میر رحمان رحمانی تر منځ 
هم سپینې رایې  ۱۳رایې باطلې او  ۵۳رایې وګټلې. دې ټاکنو کې  ۵۵ې، کمال ناصر اصولي یرا ۱۲۳رحماني 

برخه لرله او د جرګې لنډ مهالي مشر چې دا بهیر یې کنټروالوه د مشرۍ مقام ګټلو  وکیالنو ۲۴۷په جرګه کې  وې.
وروسته وویل شول چې دوې رایې ورکې دي او یو هم تش کاغذ له صندوقه ووت او  رایې پکار وبللې. ۱۲۴لپاره 

ته راټیټوي، خو دا حالت بیا له داخلي  ۱۲۳فارمولې له مخې د ګټونکي رایو شمېر  ۱جمعه  ۵۰دغه چاره د 
کړنالرو سره په ټکر کې دی، نو په همدې حال کې جنجال جوړ شو او ځینو د السونو له پړکا سره رحماني بریالی 

له نژدې یوې ګړۍ ځنډ او پټو دروازو تر شا له خبرو وروسته د ولسي جرګې لنډمهالي مشر هم رحماني  .وباله
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د ولسي جرګې د داخلي کړنالرو او .هم رایې یې د ده له اعالن کړیو رایو یوه کمه وهګټونکی اعالن کړ که څه 
 .رایو شمېر یوګټونکي نصاب جوړوي نه د کارول شود  ۱ جمع ۵۰اصولو له مخې په جرګه کې د حاضرو استازو 

 نو او بې پرې وکیالننو له پلویاچې د دواړو نوماندا جوړه شوه کسیزه کمېټه ۲۷د شته ستونزې د هواري لپاره خو 
کسان یې  ۱۶په دې کې  ته ورسېږي ېهوکړ ېتر دوو ورځو خبرو اترو وروسته و نه توانېدل واحدچې په کې ؤو 

او فیصله یې وکړه چې هغه رایه چې د موقت ت کړ یې بیا له پرېکړې سره مخالف ونور ۱۱او  لورحماني بریالی ګڼ
ته وښودل شي که مجلس رایه سمه وبلله رحماني ګټونکی دی او رئیس له لوري باطله اعالن شوې عمومي مجلس 
چې تر  .درېیم ځل لپاره به د نویو کاندیدانو تر منځ ټاکنې کیږي که مجلس رایه باطله وبلله رحماني نه دی ګټونکی

دې مشکل د حل په موخه دې سترمحکمه الس په  اوسه پورې ستونزه پر ځای ده او حکومت وړاندیز کړی چې د
شي چې یاد وړاندیز د جرګې د غړو په اند دا کار د حکومت د مداخلې ښکارندویي کوي او ور سره مخالفت کار 

یې ښودلی دی؛ زیاته کړې یې ده چې د مشکل د حل په موخه د جرګې د غړو تر منځ بحثونه روان دي تر څو د 
 مشکل د حل په موخه توافق ته سره ورسیږي.

 

 :هیلې؛ پر ناهیلیو بدلې شوېل شوې تړنوې ولسي جرګه پورې 
نډ وروسته داسې مهال پرانېستل کیږي چې خلک د تېرې دورې ځد ولسي جرګې اوولسمه تقنیني دوره له دری کاله 

 دورو دوو پخوانیو تر جرګه ولسي اوسنۍچې په پیل سره هیلې راټوکېدلې وې دې دورې  د ؤوله کارونو ناخوښ 
 شمېر یو جرګې پخوانۍ د تشکیلويچې اکثریت یې ځوانان  راغلې ورته څېرې نوې سلنه پنځوس بدله ده، ډېره

 په تول برابر ؤو او نه یې سیاسي پوهه درلوده. اخالق ولنیزټ یې نه چې نشته کې جرګه دې په څېرې داسې
 د ټاکلو  د جرګې د اداري پالويپه ولسي جرګه کې وروستیو څو ورځو غونډو چې  خو

د غړیو او موخو څرنګوالی یې ډېر ښه ثابت کړ. له ورایه ښکاري چې له بده مرغه د جرګې لپاره تر سره شوې، 
، سمتي او چوکۍ د ګټلو لپاره په پراخه پیمانه د پیسو وېشل(، زور، قوميپه جرګه کې له لومړۍ ورځې پیسې )

هغو ژمنو  د ملت په کور کې د قومي شعارونو اوچتول( او شخصي موخې په ملي موخو او پهتړاوونه ) ژبني
نور چې لومړیتوب لري چې دوی به د کمپاین پر مهال ولس ته ورکولې. د دواړو کاندیدانو ټیټه علمي کچه او داسې 

چې کومې هیلې ورته درلودې هغه د دوی په دې کارونو سره   او ملت  ټول د یو نامنسجم پارلمان نښې نښانې دي
 په ناهیلیو بدلې شوې. 

 

 پای
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