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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ځير و لولـهيل، دليکنې د ليکنيزې ب   ئه من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                            وطنپال ديانی.  م :ليکوال  ٠٢-٠٣-٢٠١١  ني
            

  د ټول ټاکنو بحران او ځانګړی محکمه
 

 سرته ورسيدی د درغليو ١٨د افغانستان د شپاړسمی دوری پارلمان  لپاره ټول ټاکنی چی د تير سپتامبر په اتلسمه 
و الس وهنو له کبله يی داسی يو بحران رامن ته کړ چی تر اوسه يی د حل الره نه ده تقلب کاريو او  موندلی  – بربن

خه راپورته شوی دغه بحران چی د بريالی اعالن شويو  استازو   او دهيلو خالف يی  پراختيا پيداکړی ده د ټول ټاکنو 
کل من ته راغی په تيرو شپ مياشتو کی يی د حکومت راضه  نوماندانو تر من د يوی ډ رامی په ش او معترض او نا

نورو سياسی مسوولينو فکر او ذهن  داسی  مشغول وساته  چی   د هيواد نور مسايل  لکه د سولی او  پارلمان او
خه د  ړو  زياتيدونکی مرګ ژوبله او انتحاری حملو  امنيت ټينګول د يهرنی پوځونو د عملياتو له کبله  د ملکی و

  .ی ممکنه هلی ځلی  يی شاته پاتی کړلیمخنيو
 د برياليو استازو  او معترضاو ناراضه   نو ماندانو او دهغوی د پلويانو  دوامداره اعتراضونو  - دغو ناندريو 

ون له ويری  چوپتيا غوره کړی  مظاهرو او الريونو  باالخره حکومت چی د زورواکانو او د هغوی د پلويانو  د غبر
و د ستری محکمی په وړانديز د يوی ځانګړی محکمی  د جوړيدو اعالن وکاندیوه  دی ته اړ    .کړ  

يړلو په مقصد  ددغی محکمی جوړيدل چی د معترض نوماند استازو او  د درغليو  تفلب کاريو او مداخلو د تحقيق او 
 د ټاکنو –  او تر ټولو ډير عام ولس له خوايی هرکلی وشو خو د بر يالی اعالن شويو استازو مخالفت يی رامن ته کړ

رځيد دغه کمسيونو د نوموړی محکمی جوړيدل د قانون خالف و .  او شکايتونو د کمسيونو د اعتراضونو باعث  و 
ه  خه د قانون په تفسير  واکی  دغه کمسيونونه  له ستری محکمی  نده کړه چی  ر ل                    او داسی يی 

ی   .پو هي
خه    په دی لړ ک رنګه يی چه د ټول ټاکنو   ی  يونيما  هم  ی خبره تر دی هم اوږده شوه چی د ملګرو ملتو نمايند

  .او د بريالی اعالن شويو استازو اړخ يی ونيو هر کلی کړی وو د دغی محکمی په جوړيدو يی اعتراض وکړ
کاره و چی  ی په  ټول ټاکنو د حيرانتيا ځای خو دا دی چی يونيما اداری ته دغه واقعيت  پوره   د سپتامبر داتلسمی ني

ون ونشو کړای او د  کی د هيواد په ختي او سوويلی  واليتونو  په اکثر سيمو کی د ا منيت د نشتوالی له کبله خلکو  
 مرکزونه خالی پراته وو خو دټاکنو کمسيون  ددی په ځای  چی  د خلکو  د حق تلفی مخه ونيسی  امنيت او -ټاکنو 

وی  کوم مناسب  او پروخت  اقدام ونکړ  ورته برابر کاندی  او يا دامکانات له ډيرو . دغو سيمو ټول ټاکنی و ځن
خه چی هلته اصال ټول ټاکنی  نوی شوی خو درايو صندقونه يی ډک راغلل د غزنی د اندړو په ولسوالی . وسلواليو 

خه چی اک تون هم ولسی کی  صرف دری رايی کارول شوی وی  او په خپله له غزنی  تانه دی  يو پ ثريت يی پ
ودل شول  خو ديونيما له خوا  دغو ټاکنوته هم  خه کامياب و ی ته الره پيدانکړه او ټول استازی د هزاره قوم  جر

  .هرکلی وويل شو او تاييد شولی
خه و ارنوالی په يولسم دسامبر له محاکمو  تل چی د اتلسم د دوامداره اعتراضونو او شکايتونو  له کبله لويی  غو

سپتامبر د ټول ټاکنو بايلی  باطلی اعالن کاندی ځکه دغو ټول ټاکنو د فساد تقلب  رشوت خورې  او بی عدالتی له کبله 
ارنوالې دغه  تصميم  دخلکو له تود هرکلی سره مخامخ شو. خبل مشروعيت  له السه ورکړی دې  ور – .د لويی 

ارنوالی او ځانګړی محکمی   د يو خاص هيات له خوا  په مرکز کی د رايو صندقونه  د بيا شميرلو په پسی  د  
  .مقصد مهر او الک شول  او والياتو ته هم  دغه ډول هياتونه واستول شول

خه جوړ شوی نوی پارلمان  د پرانستلو  موضوع هم  يو ی بلی افتضاح ته ورسيده  .له بلی خوا له همدغو ټول ټاکنو 
تنه کوله مګر بريالی اعالن شوو  يړنی  لپاره د يوی مياشتی  وخت غو -ځانګړی محکمی د شکايتونو  د تحقيق او 

ن يونيما  ناتو او امريکايی مقاماتوهم .  استازو ټينګار درلوده  چی  دپارلمان برانستل دی ژر ترسره  شی ددی تر 
تنو او . دپارلمان د زر پرانستلو پلوی کوله نی ال زياتی کړی چی د ټول دغو غو مطالبو  او دبهرنيو فشارونو دا اندي

ايی ددغو مقاماتو  السونه هم ور وی يو کی به   سره لدی چی دوی د بيطرفی  ادعا . ټاکنو په دغو ټګيو او بر
  .کوی او ځانونه  د دموکراسی د ودی او ترقی  پلويان هم معرفی کوی

 شو چی ديوی مياشتی په تيريدو سره يی  ال تر اوسه  درييس د ټاکلو موضوع نه دغه نوی پارلمان باالخره  برانستل
ريوان ته همرسيدلی او د مجلس د نظم د ساتلو ل ره له پاده حل شوی او داستازو ترمن په بحثونو کی خبر ی الس او

تلی شوی دهپ خه هم مرسته غو و کی همدغو استازو   تر ..وليس  ی په غون  اوسه يواځی او د نوی ولسی جر
ودلی دی چی د شکايتونو ځانګړی محکمه دی ړنګه شی کاری چی دوی  . يواځی په دی موضوع ټينګار  داسی  

تيدلئ وی-دمحکمی له  و ت خه به يی خوب له ستر خه په ويره کی لويدلی او عدالت ته له کشکيدو    . بريکړو 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ی  د ځانګړی محکمی  پخوا  اوړی چی که په دی بريالی شی چی  د درغليو  تقلب کاريو  اوس دافغانانو  داميد ستر
په دی برخه کی د ولس مشر  مسووليت او رول هم  ډير . او حق تلفيو جرړی را وکاږی او حق حقدار ته وسپاری

رو الس وهنی او دسيسی  رسوا او مسايل يی عدلی محکمو ته وسپارل شی   تيا سره ددغو مداخله  مهم  دی که په ر
تيا سره  دقانون د واکمنی او د د وی داخلی زور واکانو او بهرنی پلويانو  شوم پالنونه  بی نقابه او شن شی، که په ر

ينا به  ق عبرتناکه سزا ورکړل شی  ي-او د دموکراسی د  ودی او انکشاف په خاطر  تفلب کارانو  او دسيسه سازانو ته 
ه بيرته اعاده شی  او که  داسی ونشی او دغه په زو ر او زر او د خلکو باور او اعتماد  په قانون او پارلمان يو  

 اکثريت د خلکو استازيتوب نشی -دمغرضو هيوادو په مرستو جوړ شوی استازی په پارلمان کی پاتی شی چی د دوی 
ی  بلکه دفساد او انارشی  يوبل دوران ب ه من ته کوالی  نو هغه وخت به نه يواځی  دا چی دا بحران پای ته ونرسي

  . راولی  چی بيا به يی کنترول ډير سخت  کار وی 
  

  پا ې
  

       
 

  


