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 ٢٠١١/ ٠٦/ ٢٨                               ابراهيم نعيمي 
                                                

  ګناه دقانون جوړونکوده اوکه دقانون چلوونکو؟
 

 استازو ولسمشرحامدکرزي ترمن د ولسي جرګې د ډيره موده کيږې چې دافغانستان دولسي جرګې، سترې محکمې او
 کميسون په کراتو شکاياتو د ټاکنو د ټاکنومسقل کميسمون او د. ناندرۍ روانې دي درغليوپه اړوند ترټاکلونه وروسته د

مستقل کميسون مشر ښاغلي معنوي په  د ټاکنو دامې هم ياديږي چې د. يلي دي چې تيرې ټاکنې عادالنه ويو کراتو
 :وياړوويل  ډير
 ».ي چې زه يوتقواداره مذهبي سړی يمتاسوپوهيږ« 

لي استازي ي جرګې برياولس د په هر صورت ټاکنې پای ته ورسيدي او. حق تلفي نه کوم چا د چې زه خو په دې مانا
 د او ، په اعتراضونوبايلونکي ول کميسون په اند د ټاکنو دچې  دغه اعالن سره سم هغواستازو ولې د. اعالن شول

لوی څارنوالۍ ادارې ته  افغانستان د د په همدغه ډول يې راټول کړی اسناد. پيل وکړ په راټولولو اسنادو د درغليو
ه به يې کړم دوسيې. وسپارل  د. ته وسپارل شوي) سترې محکمې(مقام قضا افغانستان د  د څارنوالې له لورې دلن
  . ړنې لپاره ځانګړې محکمه جوړه شوهڅي د درغليو په منظورۍ د ولسمشر د او محکمې په وړانديز سترې

 رګې دد ولسي ج. پارول وعکس العملونه  خوښيو اعتراض او نړيواله کچه د ځانګړې محکمې جوړيدنه په ملي او د
داچې . قانون سره په مخالفت کې وګڼل شوهافغانستان داساسي  دځانکړې محکمې جوړيدنه د لخوا يوشميراستازو

په هرصورت . ځان په ګټه تعبيروي ، هرلوری يې دقانون سره په تضادکې ده که د ځانګړې محکمه قانوني ده او
ناراضه  د په سخت فشاراو بهرنيو يدل چې دهرڅوک وپوه. ل شو چې همدغه ولسي جرګه پرانيزياړايست ولسمشر
ۍ څخه په چورلکه کې د د ، ولسمشرڅخه په پټه استاز ولسي جرګه يې  او والړ ولسي جرګې تاالرته  خپلې ما

 ، چې دترالسه کړي و څخه کوم سند استازو د وکيالنو همدغو نه مخکې د پرانيستلو تر ولې ولسمشر. پرانيستل
ه کې راغلی ول چې  ولسمشری د د.  منيپريکړې به ځانګړې محکمې   پردغه سند استازو) ٢٠٠(دفترپه خبرپا

  .سليک کړی ووال
 د د ولسي جرګې دکارکولو. تيرکړه ادارې پالوي پرټاکلو ځکه نژدي يوه مياشت يې د. )ناوې چې سپره وه الکږه وه( 

 ځکه د. تل ولې څه عزت پاته نه وهل وودي کشالې څخه په يوډو د. ته ورسيدي غوږونو نړيوالو توانمندي انګيزې د
پای  کشاله هم بيله ځاني تلفاتو دا. پربل وکړه چې پوليسوسره بيل کړل ولسي جرګې په تاالرکې يې فزيکي بريدونه يو

و نورو کشالو د. ته ورسيده استازو نومونه  ستونزه دومره پراخه شوه چې د نه بشپړيدو نصاب د د په څن کې دغون
ی د ولسي جرګې مشره ته سپکي حت شميراستازو بله ټکه نازله کړه چې يو اعالن بيا دا. کې اعالن کړليې په رسنيو

  . وکړي
. کيږي چې ناندري ورباندی رواني ديلوبې بله برخه ده چې ډيره موده  شطرنج د موضوع د ورپيژندلو د وزيرانو د

  . ښکاريدپامه لويدلي لورو ړو، ولس د دواولسي جرګه خپلې موخې لري ولسمشرخپلې موخې لری او
ولي ځکه ډاريې درلود چې ولسمشربه دوي د کړي عمل سره مخامخ  دوه ځله ولسي جرګې دوړی روخصتۍ وځن

ول د روخصتيو ولسي جرګې د د. کړي دوی  د او تورنواستازو په درغليو. ولسمشرزغم پای ته ورساوه دويم ځل ځن
  . ړاوته رسيدلي دهبحران پ دتشنج او دوي په اند وع داوس نوموض. رانسکورکړ پرسريې غر مالتړو د

  :ړوندې موضوع په هکله ترنظرتيرکړمدا مواد تيروقوانينو افغانستان د غواړم د
   زکال١٩٢۴وخت اساسي قانون   خان د اهللادغازي امان

  .تمام محاکم عدلی ازهرګونه مداخله مبرااست : ۵٣ماده 
   زکال١٩٧۶انون دوري اساسي ق وريت دهجم دخان دوداو د

  .تعين ميګردد يس جمهورئمنظوری ر قضات به پيشنهاد قاضی القضات و: ماده صدهم 
 يس جمهورئر... يس جمهورتعين ميګردد ئکه ازطرف ر عضو) ٩(ستره محکمه مرکب است از: ماده يکصدوهشتم 

  ... القضات تعين مينمايدازچهل سال کمترنباشد به حيث قاضی که سن او جمله اعضای ستره محکمه را از يک نفر
ته شوی ستونزه د څخه  تيروقوانينو قانوني پلوه وڅيړم ولې دوې بيلګې مې د زه قانون پوه نه يم چې په هيوادکې رامن

  .څه قضاوت ورباندی کيدای شي رانقل کړي چې څه نا
  .موضوع بل اړخ ته پاملرنه اړوم زه په دی ليکنه کي د

قانون اساسي سره په  ځانګړې محکمې جوړيدنه د مرجع وايې چې د نون جوړولوقا د. مياشتي تيری شوی اونۍ او
نظرسره همږغی  د قضا ولسمشرهم د هيواد د. ارګان وايې چې ځانګړې محکمه قانوني ده مغايرت کې ده ولې  دقضا
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رمان لپاره ف جوړولو ځانګړې محکمې د عادالنه پريکړې په خاطرد ځان دنده ګڼی چې د هم ولسمشرد او. دی
  .انه شيټګيوڅوک ر ملت کورته په درغليواو هم نيت وی چې د يقينًا به يې دا .صادرکړي

 لوی ستره محکمه او ؟ ايا نه شته چې اساسي قانون تفسيرکړيکې داسې حقوق پوه په هيواد پوښتنه داده چې زموږ
پرشاوخوايې دبی شميره  وولسمشرا ؟  اياوپيژني حدود صالحيتونو خپلو دی وس نه لری چې د د څارنوالی مو

ه د مشاورينو   ؟يوټاک ولسمشرد صالحيت حدود دی پوه نه لری چې د سره په ګ
 دی چې اساسي قانون نه شي دومره کمزوري ملت کور په اصطالح د يا مرجع او قانون جوړولو په پای کې د او

  ؟سپړالي
جن (ځکه .  نيسي نهرتهو ولې څوک غوږ پياوړي حقوق پوهان لرو کې ډير په هيواد لمرسپينه ده چې موږ تر

  .شخصي ګټوموضوع ده د) پرسره غله دی
  :کابل پوهنتون استاد نظر ولولئ  د ښاغلي فاروق بشيرحقوق پوه او د

  ...په عمل کې تطبيق شي  دځانګړې محکمې پريکړه بايد
  ؟)دايې قباله په چايې مني(

پل جوړشوی اساسي په خ اهليت نه لری او تفسيرظرفيت او قانون د دری ګونې قوي د قضا د ، مقننه اوکه اجراييه
 په باور. ستونزې سره پريږدی ولس او. الرخپله کړي وتلو د ، ښه به داوی چې پټوان ټک وهي اوقانون نه پوهيږي

  . څخه حلوالی شيدالس وهنې زورواکو او توپيکيانو ويالی شم چې ولس خپلې ستونزې بيله د
داري پالوي پرټاکلونه سره ا مين په يوه مياشت کې د ولس استازې ګڼې ولي ترخپلو زه نه پوهيږم چې ځانونه د

وته نه. جوړيدل ځانونه دملت . وری په توهين اميزه کلماتوګواښوي، مقابل لکه نيوکه ورباندی وکړي.  حاضريږيغون
ولوڅخه ډ درغليو استازې ګڼي ولې د   .ارلريدبربن

وم ې محکمه غيری قانوني جوړه ، ځانګړقاضی القضات داسي به يې وګڼوچې ولسمشر، لوی څارنوال او. خبرې رالن
 ځينو باندی دي په دی ماناچې د په ګوته کړی چې د انسان دعقل څخه د داسې درغلي را ولې دغوقاضيانو. کړی وه
پردغه واقعيت  ايا. ازي په حقيقت کې ګټونکی ولاعالن شوی ول په داسې حال کې چې هغه است وټونه صفر استازو

 ؟ يومنطق وينم چې پخواني په درغليو، بياهم په هي کې حساب شی؟ هغه استازي چې ولس ټاکلی ولسترګې پټي شي
دولسي  په اند دغه استازو پټوان ايښي دي ځکه دڅوکيو ا ولسي جرګې پرټاکلو د راغلي استازي به ووايې چې موږ

  . څوکيوسره برابرې ګڼي يابس د او سينما جرګې څوکۍ د
قانونه کړنې  خاوندانو نا کورد غلومخه ونيول شي ورورسته به د داسې حکم کوي چې لومړي د انساني عقل خو

  .وڅيړل شي
 د په ټولو دوکانوکې دپلورونکو. لپاره په هغه پسی وځغلی په ډنمارک کې څوک حق نه لري چې دغله دټينګولو« 

، هټی وال کوالی شي چې په تهديد پيسي وغواړی تڼی شته که غل راشی او ام  الر ادځای سره پښوته نژدي د دريدو
 دی چارې د ولې پلورونکی د. پوليس خبرشی ورکړی ترڅو په خپل پښه چې غل يې نه وينی، اړونده تڼی ته فشار
ځکه که دغله په . څخه ووزي همدغسی دهټۍ يا پيسو سره او اجرأ صالحيت يوازې هغه وخت لري چې غل د

  .، کيدای شی غل متوجه شی اوهټيوال ته ځانی صدمه ورسویديت کې داچاره ترسره شيموجو
داسی  پوليسو. پورته قانون په خالف غله ونيول د څوبيلګې په دغه ښارکې چې زه اوسيږم ، پيښی شولي چې هټيوالو

 خپلو بايد است نوقانونه نيول شوی ي وبخښی چې نا ډير ونه کړه چې هټيوال زنداني کړی اوغلوته ووايې چې تاسو
ورسره  يانورقانوني چلند قانون پربنس توصيه شوی او هټيوالوته ورورسته د غله مجازات او. کورونوته والړشي

  ».شويدي 
 او ټاکنو د کميسون دمشر متهم دی اوهم د هغه کسان چې په درغليو بيلګه مې ځکه وړاندی کړه چې اوس بايد اد

ځانګړې محکمې  وروسته د سخت مجازات شی او بايد کسانو کميسون تراړوندو د شکاياتو څخه نيولی د اړوندوغړو
  .وڅيړل شي  اعصابو دجوړيدوموضوع په ارامو

  :پاملرنه وکړي دولسي جرګې غبرګون ته 
وکې لوی څارنوال ، دسترې محکمې سرپرست مشر،اودقضادعالي شورا  شمير يو ولسي جرګې په وروستيوغون

  .)، ويې نيسهرودرغیزه دی باغ نه وينم ته وايې تا. ( سلب اعتمادکړل غړي
  ؟ايادغه قانوني واک ولسي جرګه لري

ای چې غل ځدی پر ، دامتهم وی تراوسه ارويدلي نه دی چې څوک په غل ماخو. زه يې عاميانه پلوته پاملرنه کوم
  .لوستونکي قضاوت وکړي تاسو نور. قاضی دکاره ګوښه کړي ، غل داواک ولري چې اړوندمجازات شي

ه ولسي جرګې څخه ويستل شي استازی د  جرګې ځينې غړي قسم کوی چې يوولسي عجيبه داده چې د ، دوی به په ګ
  .په بيه به مقابله وکړي ژوند هم وويل چې د استازی دا ، يوسخت غبرګون وښيي

  .ددوی په خبره بحران ته سوق کوی هيواد مالتړکوی او درغليو چې د ولس پرداډول استازو ډيرافسوس د
  : بله عجيبه واوري 
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اړول چې دوي څومره  ملت پاملرنه يې را تورنول ځکه د ولسي جرګه وه چې بهرنيان يې په الس وهنوهمدغه 
 پريکړه يې وکړه چې د. بهرنيانوته ورځغلي حل لپاره همدغو ستونزې د اوس يې وګورئ چې د. هيوادپال دي

پزپری . (ړوکړيڅخه مالت درغليو دوی د اړيکې ټينګې شي چې د نوروسره بايد امريکاسفارت او نړيوالوموسسو، د
  .سترګوهغوته وردانګي په کومو. )يچړې نوم به يې نه اخيست کړی که شرم درلودای د

 د خلکو نوري نارې سورې د افغانستان په چاروکې نه الس وهنه او ، د، دفوځي اډونه جوړولدمسقل افغانستان ايا
  ؟تيرايستنې لپاره وي

  صاحب درباني ، د، خوښی څرګندويمقام خوندی شی ويولوچې ستاس ولس په وينوتو د روښانه ده چې تاسو ترلمر
  !حکومت دوران درپه زړه کړي

وخره(ه مخکې مې څه مود چې اوس ګومان کوم . ترسرليک الندې يومضمون ليکلي و) ډيموکراسۍ که ان
وخرې هم خبره ورتيره شوه   .تران

ولس غم  د. ښمني کوی لس سره دو په څيره کې د استازو ملت د د ، تاسوولس وينې تويږي ، دولس مه زوروی نور
وته نه . شپي سباکوي ورځې او واک څخه په ناوړه ګټه اخيستو د او پيسوپه ټولولو خپلو درڅخه پاته دي د غون
 ، ولې دپه زورواکۍ ترالسه کړي دي وټونه موپه درغليواو. ځانونه مستحق ګڼي اخيستلو امتياز حاضريږي ولې د

خدای څخه  د نور. ولس استازي بولي ه ګواښونه کوي ولې ځانونه دناموس ت ولس مال او د. عدالت ناري سوري وهي
  .زورولوڅخه الس پرسرشي افغانستان د مظلوم ولس د ، دوبيريږي

  .کوالی شی ولسونه هرزورواک پرځنګنو په يادولري چې خلک او
  سرلوړی دی وی افغان ولس

  
  پای

  
 

  


